
1. Dades bàsiques

Estudi d’impacte i integració paisatgística del Pla especial urbanístic d’un càmping 
al paratge de Casamprat, al terme municipal de Saldes.

Síntesi de l’actuació
• Ordenació d’un àmbit de 5,10 ha destinades a un càmping de primera categoria  

a la zona de Casamprat, amb una capacitat d’allotjament per a 550 persones  
i 220 unitats d’acampada. 

• Creació de noves esplanacions per al sistema de vials, les zones d’acampada  
i de bungalous i les zones d’esbarjo.

• Eliminació d’arbres i realització de noves plantacions a les parcel·les d’acampada,  
els talussos, la zona d’accés i l’aparcament.

• Construcció de tres edificis de serveis (1 de principal i 2 de secundaris).

Promotor 

Pibosc SL

Autor del Pla especial*
José Manuel Rigat Ballús

Autor de l’EIIP
Jordi Simó Boladeras

Situació 
El paratge de Casamprat és a la part baixa 
del Tossal de Maçaners, dins de la part 
del municipi coneguda com “l’Obaga”. 
El paratge es caracteritza per un mosaic 
agroforestal on prats i herbassars es 
combinen amb masses forestals de pi roig 
i roure martinenc i se situa al marge dret 
de la carretera B-400 de Guardiola de 
Berguedà a Gósol en direcció al poble de 
Saldes, just al davant de les instal·lacions 

del càmping “Repòs del Pedraforca”

Àmbit d’actuació 
Polígon 2, parcel·les 211 (2,27 ha) i 212 
(4,26 ha). Limita al nord amb la masia  
de Casamprat, a l’est amb el torrent de 
Cal Lluc i al sud amb la carretera B-400 

Accés
Des del punt quilomètric 13,5 de 
la carretera B-400 de Guardiola de 

Berguedà a Gósol

Superfície transformada 

5,10 ha

Base legal 
Articles 19, 20, 21 i 22 del Decret 
343/2006, de 19 de setembre, pel qual 
es desenvolupa la Llei 8/2005, de 8 de 
juny, de protecció, gestió i ordenació 
del paisatge, i es regulen els estudis 
i informes d’impacte i integració 
paisatgística. Articles 51 i 48 del Decret 
legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme.
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Coordenades del centre  
de la parcel·la
UTM x UTM y
397242 4676247

* La documentació aportada pels autors del 

pla especial i de l’EIIP ha estat utilitzada com a 

material de partida per a elaborar aquest cas i 

pot haver sofert modificacions, tant de contingut 

com gràfiques, per tal d’adaptar-la als objectius 

de la guia. 

Pla espec 
d’un càm



Situació 
Municipi

Saldes
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Comarca 
El Berguedà
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Mapa topogràfic de l’emplaçament

Ortofotomapa de l’emplaçament
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Planejament territorial

Títol

Pla territorial parcial de les Comarques 

Centrals (aprovació definitiva: 

16.09.2008)

Classificació

El paratge de Casamprat és en sòl de 

protecció especial.

Articulat

Els sòls de protecció especial definits pel 

PTP es regulen al títol II de les Normes 

d’ordenació territorial, sobre el sistema 

d’espais oberts:

• L’article 2.6 defineix el sòl de 

protecció especial com aquell que, 

“pels seus valors naturals o per la seva 

localització en el territori, el Pla considera 

que és el més adequat per a integrar 

una xarxa permanent i contínua d’espais 

oberts que ha de garantir la biodiversitat 

i vertebrar el conjunt d’espais oberts del 

territori amb els seus diferents caràcters  

i funcions”.

• L’article 2.5 sobre edificacions, 

instal·lacions i infraestructures en 

els espais oberts classifica en tres 

categories les edificacions que es 

poden construir en tot tipus d’espais 

oberts: categoria A (edificacions que 

aporten qualitat al medi natural, agrari i 

paisatgístic), categoria B (edificacions 

que no aporten qualitat al medi natural, 

agrari i paisatgístic), categoria C (són 

d’interès públic). Dins la categoria 

B inclou “les edificacions que no 

contribueixen a la gestió i millora del 

territori no urbanitzat, natural o agrari, ja 
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2. Planejament i instruments de paisatge

Plànol d’ordenació “Espais oberts, 

estratègies d’assentaments i actuacions 

d’infraestructures” del Pla territorial 

parcial de les Comarques Centrals. 

L’emplaçament es defineix com a sòl  

de protecció especial.

Sòl de protecció especial

PEIN i Xarxa Natura 2000

Sòl d’interès agrari i/o paisatgístic

Sòl de protecció i afectacions

que aquest els proporciona únicament un espai d’ubicació i per tant les edificacions 

són sovint assimilables a les d’ús industrial, com és el cas de les edificacions per a 

agricultura intensiva, les granges, i altres edificacions o instal·lacions d’interès privat 

i un ús intensiu del sòl com els càmpings. Es tracta d’activitats no prohibides per la 

legislació urbanística, però que no es poden incloure en la categoria A”. 

• L’article 2.7 sobre la regulació del sòl de protecció especial determina a l’apartat 

3.b que les edificacions de la categoria B seran admissibles sempre que es 

garanteixi que no afecten els valors que motiven tal protecció. 

• La disposició transitòria quarta estableix que, en absència de directrius de 

paisatge, l’informe d’impacte i integració paisatgística emès per l’òrgan competent  

en matèria de paisatge és preceptiu per als plans especials urbanístics per a la 

ubicació de construccions de nova planta destinades a activitats de turisme rural  

o de càmping.

Al títol VI, sobre el paisatge, hi ha altres articles rellevants de cara a la redacció del 

pla especial:

• L’article 6.2 sobre condicions generals per a les transformacions del sòl en els 

paisatges rurals estableix condicions detallades per als projectes de transformació 

del territori rural en relació amb el manteniment de la parcel·lació, els marges, la 

biodiversitat, la xarxa de drenatge, els camins, etc.  

• L’article 6.3 sobre condicions generals per a les edificacions aïllades estableix 

que en absència de directrius de paisatge les edificacions han de complir les 

condicions que s’assenyalen a la disposició transitòria segona, on apareixen diverses 

prescripcions relatives a la implantació, el perfil territorial, la proporció, el pendent,  

la parcel·la, distàncies, façanes i cobertes i vegetació. 

Nota

Tant en l’elaboració del pla especial com 

en l’EIIP que l’acompanya cal tenir en 

compte i fer referència a la regulació 

específica de paisatge que inclouen les 

normes del planejament territorial i a la 

informació rellevant i d’utilitat continguda 

en els catàlegs de paisatge.

Nota
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SÒL DE PROTECCIÓ TERRITORIAL

SÒL DE PROTECCIÓ ESPECIAL

SÒL DE PROTECCIÓ PREVENTIVA
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Planejament municipal

Títol

Text refós de la normativa urbanística de les normes subsidiàries de planejament  

i de les seves modificacions (aprovació definitiva: 15.06.2005)

Classificació

Els terrenys de l’àmbit del càmping estan classificats com a sòl no urbanitzable (N/U) 

i es divideixen entre zones agrícoles i de pasturatges (NU/A) i zones de boscos 

(NU/B).

Articulat

L’article 96.1 defineix les zones agrícoles i de pasturatges (NU/A). Al punt 5 

s’estableix que l’activitat de càmping i caravàning es permet si s’aprova el 

corresponent pla especial.

L’article 97.1 defineix les zones de boscos (NU/B) i n’estableix la protecció zones pel 

seu valor ecològic i per la seva importància paisatgística primordial en la configuració 

física del territori.

L’article 97.3 estableix que no s’admet l’ús de càmping en una zona forestal. 

L’article 47 regula l’ús de càmping i de caravàning i les edificacions associades, 

que es detallaran obligatòriament mitjançant un pla especial. Les edificacions seran 

exclusivament de planta baixa i pis, rebran un tractament formal d’acord amb el 

caràcter de la zona i mai podran ser utilitzades per donar allotjament. L’alçada 

reguladora màxima serà de 6,5 m. Es prohibeixen els allotjaments mòbils tipus 

habitatge mòbil en qualsevol indret. 

Plànol d’ordenació de les normes 

subsidiàries de Saldes.

L’emplaçament és en sòl no urbanitzable; 

en part es qualifica com a zona agrícola 

i de pasturatge i en part com a zona de 

boscos.
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SU/R. Sòl urbà residencial

NU/R. Nuclis rurals

NU/B. Boscos

NU/R,E. Terrenys rocosos i erosionats

NU/A. Agrícola i pastoratge

SÒL NO URBANITZABLE

SÒL URBÀ
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Planejament sectorial

Medi natural

L’espai PEIN més proper és la serra del Cadí-Moixeró, uns 500 m al nord. L’espai 

PEIN Serres d’Ensija-els rasos de Peguera es troba uns 2.150 m al sud. A uns  

2.500 m al nord oest es troba el paratge natural d’interès nacional del massís del 

Pedraforca. 

Turisme

Títol

Ordre de l’11 de juliol de 1986 per la qual s’estableixen els requisits per a la instal·lació  

i funcionament dels càmpings (dictada pel Departament de Comerç, Consum i 

Turisme per a desplegar el Decret 93/1986, de 20 de març, pel qual s’estableixen  

els requisits mínims d’infraestructura en els allotjaments turístics) 

Classificació

Càmping de primera categoria.

Articulat

L’Ordre determina les condicions per a la implantació d’un càmping de primera 

categoria, algunes de les quals són rellevants per les repercussions paisatgístiques 

potencials, ja que condicionen l’ordenació, els usos i les instal·lacions i els serveis 

necessaris (vegeu apartat 4.2 Requisits tècnics i funcionals del pla).

Protecció d’incendis

Títol

Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les 

urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana

Articulat

L’article 3.1.a obliga a assegurar l’existència d’una franja de protecció de 25 m 

d’amplada al voltant del càmping, lliure de vegetació seca i amb massa arbòria 

aclarida.

Carreteres

Títol

Text refós de la Llei de carreteres. Decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost

Articulat

L’article 40 estableix que cal deixar una franja de protecció de 25 m a banda i banda 

de l’aresta exterior de la calçada, dins de la qual no és possible edificar.

Catàlegs de paisatge

Títol

Catàleg de paisatge de les Comarques 

Centrals*

Unitat de paisatge

Capçaleres del Llobregat

Avaluació del paisatge

Paisatge de muntanya, amb forts 

plegaments alpins, que li confereixen  

un cert aspecte abrupte i escarpat.  

Els nuclis de població són menuts, però 

ben repartits pel territori: Cercs, Bagà. 

Saldes i la Pobla de Lillet en són alguns 

exemples. Les activitats econòmiques 

tradicionalment s’han centrat en el 

sector primari, però actualment s’han 

orientat cap al turisme.

Nota

La normativa que sigui d’especial interès 

ja sigui territorial, urbanística o sectorial, 

es pot resumir en aquest apartat de 

l’EIIP, però és convenient incloure 

íntegrament als annexos els articles 

que fan referència a aspectes rellevants 

des del punt de vista de la integració 

paisatgística per poder-los consultar 

fàcilment. 

Nota

* Catàleg en procés d’elaboració en el moment 

d’editar aquesta guia. 
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Cartes del paisatge

Títol

Carta del paisatge del Berguedà (signatura: 26.03.2007) 

Classificació

El paratge de Casamprat es troba dins de la subunitat Els paisatges forestals de la 

serra d’Ensija (codi 1.8). 

Descripció

Hi destaca l’alt valor ecològic i paisatgístic, producte de la successió d’ambients: des 

dels espais forestals en els vessants (generalment de pi roig, de pi negre en altituds 

inferiors o de roure martinenc a les solanes), fins a les pastures al fons de vall o en 

altres de les escasses zones planeres. També hi destaca el valor patrimonial de les 

masies i pobles, que solen ser bons exemples d’integració paisatgística rural dins del 

paisatge de muntanya. A la carta no es descriuen ni impactes ni objectius de millora 

que afectin directament aquest emplaçament o aquest tipus d’actuació.

Carta del paisatge del Berguedà. 

La fitxa 1.8 descriu el paisatge forestal de la subunitat de la serra d’Ensija.
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3. Paisatge a escala territorial

Descripció

L’entorn proper a l’àmbit del Pla 

especial abraça un territori de relleu 

accidentat, on destaquen formacions 

orogràfiques i carenes muntanyoses 

de notable interès com la serralada 

del Cadí, el massís del Pedraforca 

o la serra d’Ensija, amb elevacions 

importants, que constitueixen el fons 

escènic permanent. L’àmbit es localitza 

a la part baixa del vessant nord del 

tossal de Maçaners, als peus de la 

serra d’Ensija, en una vall longitudinal 

amb orientació nord-sud per on flueix 

el riu Saldes i on destaca la presència 

constant del Pedraforca al vessant 

oposat. Fotografia del vessant sud de la vall del riu Saldes. 

Aquesta panoràmica ofereix vistes de la vall en direcció llevant, cap a Guardiola de Berguedà.
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Fotografia del vessant nord de la vall del riu Saldes. 

Aquesta panoràmica mostra les vistes del Pedraforca des de l’emplaçament.

Dinàmiques

Com a processos en curs, juntament 

amb l’abandonament progressiu 

dels conreus i l’avanç del bosc, cal 

destacar la proliferació de nous usos 

i activitats, sovint relacionats amb el 

turisme. Això comporta l’aparició de 

noves construccions, en molts casos 

discordants amb els valors paisatgístics 

del lloc.
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Fotografies de l’entorn de l’emplaçament.

Els nous usos que es desenvolupen sobre aquest territori han propiciat l’aparició de nous 

elements construïts: magatzems agrícoles, càmpings, benzineres, etc.
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El fons escènic.

El paisatge es caracteritza per un fons 

escènic singular –la presència imponent i 

amb forta càrrega identitària del Pedraforca– 

que domina la successió de plans formada 

per prats i masses forestals. 

Els elements singulars. 

Les àrees de prats i pastures es combinen 

amb elements puntuals que destaquen en 

el paisatge: arbres, afloraments rocosos, 

masies, etc

La vegetació. 

a. Les masses perennifòlies creen barreres 

visuals absolutes per la seva gran compacitat 

i presenten estabilitat de formes i colors al 

llarg de l’any.

b. Les masses forestals de vegetació 

caducifòlia es caracteritzen per coloracions 

intenses i canviants al llarg de l’any.  

Durant els mesos d’hivern permeten la  

visió a través seu. 

c. En les agrupacions mixtes de vegetació hi 

ha un contrast entre el caràcter permanent 

de la vegetació perennifòlia i l’estacionalitat 

de la vegetació caducifòlia.
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Components

Es tracta d’una zona caracteritzada per la presència d’un mosaic agroforestal 

harmònic que combina una coberta forestal majoritària amb espais dominats per 

prats de pastura i herbassars, actualment en desús. Aquest mosaic és el resultat de 

l’aprofitament tradicional de la zona per a usos agraris, principalment pastures, cosa 

que també posa de manifest l’existència de terrasses i feixes. 

Per altra banda, el predomini de terrenys en pendent ha condicionat la ubicació dels 

assentaments urbans: aquests se situen a les parts baixes dels vessants, al llarg 

de la carretera B-400 (que uneix Feners, l’Espà, Maçaners i Molers), i presenten una 

ordenació característica amb unitats edificatòries allargassades i orgàniques, que 

segueixen les corbes de nivell i aprofiten les esplanacions existents. 

118



Valors

La relació de buits i plens amb algun element aïllat que caracteritza l’ús del sòl 

actual és un dels principals valors paisatgístics d’aquest paratge. La vegetació 

configura un paisatge cromàticament ric i canviant, on es combina l’aspecte 

compacte, l’opacitat visual i l’estabilitat de formes i colors de les masses de 

perennifolis amb l’estacionalitat marcada i la formació de filtres visuals de les masses 

de caducifolis. El valor ecològic més important es deu a la proximitat al PNIN del 

Massís del Pedraforca, el Parc Natural de la Serra del Cadí-Moixeró i el PEIN de la 

Serra d’Ensija-els Rasos de Peguera, ja que el paratge de Casamprat és un eix de 

connexió ecològica entre aquests espais naturals protegits.

Les antigues terrasses i feixes agrícoles de pedra seca són algunes de les 

construccions pròpies del lloc, amb un valor històric destacable.

El massís del Pedraforca és un component físic, amb un altíssim valor identitari 

a nivell de tot Catalunya, que fa de teló de fons d’un paisatge caracteritzat per 

l’existència de tres plans ben diferenciats: els prats, les masses forestals i el perfil 

muntanyós d’aquest massís.

Bloc diagrama de la vall del riu Saldes. 

En aquesta imatge tridimensional de 

la vall es pot observar la presència 

dominant del Pedraforca, les carenes 

que delimiten la vall i els forts pendents 

dels vessants, així com el riu i el nucli 

urbà de Saldes 

La coberta del sòl actual. 

La distribució de les masses forestals 

crea alternances de buits i plens que 

constitueixen la base de la configuració 

espacial del paisatge.
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Pla especial urbanístic d’un càmping

4.1  Descripció i visibilitat de l’emplaçament

4. Paisatge del lloc i projecte

Estructura del lloc

L’àmbit objecte d’aquest Pla especial 

es localitza a la zona coneguda com  

Casamprat, vinculada a la masia del 

mateix nom. Es troba a tocar del marge 

dret de la carretera B-400 que va de 

Guardiola de Berguedà a Gósol, just al 

davant de l’actual instal·lació de càmping 

“Repòs del Pedraforca”, en un indret 

que es coneix com “l’Obaga” per la 

seva orientació nord. Concretament, el 

projecte s’ubica en la part baixa del tossal 

de Maçaners, a 2 km del nucli urbà de 

Saldes.

La superfície d’aquest Pla especial és de 

5,10 ha i s’han exclòs de l’àmbit els sòls 

qualificats de NU/B (boscos forestals) per 

les Normes subsidiàries, on no es permet 

l’ús de càmping. Limita al nord amb la 

masia de Casamprat, a l’oest amb un petit 

rierol (torrent de Cal Lluc), a l’est amb 

una zona forestal i al sud amb la carretera 

d’accés B-400. 

Aquests terrenys formen part del sistema 

agroforestal característic de la zona. 

Estan ocupats per un mosaic harmònic 

de boscos, prats i herbassars antigament 

dedicats a l’agricultura i les pastures, 

com ho testimonien diverses terrasses 

i feixes de pedra seca. La major part 

de l’àmbit és una clariana emmarcada 

per tres masses forestals de vegetació 

perennifòlia i caducifòlia que genera un 

intens contrast cromàtic entre el final de 

l’estiu i el començament de l’hivern.

Hi ha un camí de pendent suau i de terra 

fosca que travessa el terreny des de la 

carretera fins a la masia de Casamprat i 

una franja de freixes al llarg d’un antic rec 

que arribava fins a la masia, al límit nord. 

Aquesta masia, formada per un únic cos i 

de volum simple, és un dels elements que 

caracteritzen el paisatge de la zona, tot i 

quedar fora de l’àmbit del Pla especial.

Plànol topogràfic i ortofotomapa de l’emplaçament. 

Aquests dos plànols mostren la situació de l’àmbit del 

PEU en relació amb el seu entorn i els elements que 

l’estructuren.
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Àmbit del Pla especial

Zones excloses del Pla especial
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Alternatives d’ubicació

No s’han estudiat alternatives 

d’ubicació atès que aquests són els 

terrenys de què disposa pel promotor.

Fotografies de l’emplaçament.

a. Vistes internes de l’àmbit del PEU, on es 

pot observar l’alternança de buits i plens  

que creen els prats i les masses forestals.

b. El perfil del Pedraforca, situat just al 

davant de l’àmbit, és un element singular 

amb un alt valor identitari que es pot 

observar des de les clarianes.

c. Vista del camí que travessa l’àmbit on 

s’aprecia el material carbonàtic emprat  

per al ferm.

d. La masia de Casamprat esdevé un  

element de referència en el paisatge.

e/f. Les masses forestals de pi roig són 

barreres visuals molt denses i permanents  

al llarg de l’any.

a

b c

D
ire

cc
ió

 G
en

er
al

 d
’A

rq
ui

te
ct

ur
a 

i P
ai

sa
tg

e

D
ire

cc
ió

 G
en

er
al

 d
’A

rq
ui

te
ct

ur
a 

i P
ai

sa
tg

e

D
ire

cc
ió

 G
en

er
al

 d
’A

rq
ui

te
ct

ur
a 

i P
ai

sa
tg

e

d e

f

D
ire

cc
ió

 G
en

er
al

 d
’A

rq
ui

te
ct

ur
a 

i P
ai

sa
tg

e

D
ire

cc
ió

 G
en

er
al

 d
’A

rq
ui

te
ct

ur
a 

i P
ai

sa
tg

e

D
ire

cc
ió

 G
en

er
al

 d
’A

rq
ui

te
ct

ur
a 

i P
ai

sa
tg

e

121



Pla especial urbanístic d’un càmping
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Conca visual de l’emplaçament.  

La conca visual de l’emplaçament es 

dirigeix cap a l’oest, condicionada per 

l’orografia de la vall, inclou punts sensibles 

com la població de Saldes i abraça un 

territori amb una freqüentació important de 

resultes de la proximitat del Pedraforca i  

de l’atractiu del paisatge de la zona.

Anàlisi de la visibilitat de l’emplaçament

El càmping se situa en un vessant de la vall, en una zona on abunden punts alts i 

miradors. La conca visual de l’àmbit d’actuació es dirigeix fonamentalment cap a 

l’oest i s’estén per la vall fins a més enllà de 5 km de distància. En general, resulta 

difícil tenir una visió completa de l’àmbit del càmping, donat que és extens i que la 

topografia i vegetació existents fan parcialment de barrera visual. La complexitat 

orogràfica del lloc fa que la conca visual sigui fragmentada i que al llarg dels itineraris 

principals se succeeixin punts de vista amb visió sobre el lloc i punts de vista des 

dels quals queda ocult. Tot i així, trobem nombrosos punts de vista remarcables,  

entre els quals cal destacar el municipi de Saldes i la carretera d’accés al càmping. 

Els punts de vista frontals, des de l’altre costat de la vall, són escassos. En general,  

a més de la població local, tota la zona té una freqüentació notable d’excursionistes  

i visitants atrets especialment per la qualitat del paisatge. 

Així doncs, es conclou que es tracta d’un emplaçament amb una especial 

fragilitat paisatgística derivada de la seva elevada exposició visual i del nombre 

d’espectadors. Això comporta un impacte potencial elevat de qualsevol transformació 

que es faci a l’àmbit. De l’anàlisi de visibilitat es desprèn que el Pla ha de mantenir 

l’estructura del mosaic agroforestal i ha d’incorporar elements vegetals que facin 

de pantalla i que filtrin la visió tant de les edificacions com de les instal·lacions no 

permanents (vehicles, tendes, etc.). 

600 m

3 km

5 km

Fotografia de l’accés al càmping. F1.

El tram de la B-400 que passa per davant de 

la zona de Casamprat és el punt d’observació 

més proper a l’àmbit.

F1

F2

F3

2.500 m0

D
ire

cc
ió

 G
en

er
al

 d
’A

rq
ui

te
ct

ur
a 

i P
ai

sa
tg

e 
/ 

2G
V

 A
rq

ui
te

ct
ur

a

122



D
ire

cc
ió

 G
en

er
al

 d
’A

rq
ui

te
ct

ur
a 

i P
ai

sa
tg

e 

Fotografia de l’emplaçament des del camí de la font de Salzes. F2.

Aquest camí, que surt de la part alta del poble de Saldes i es dirigeix cap 

a la zona de Gresolet, és un dels escassos punts d’observació frontal. És 

una pista forestal freqüentada per excursionistes i pels propietaris de les 

cases aïllades properes.

Fotografia de l’emplaçament des del mirador de Gresolet. F3.

A 2 km de distància es té una visió lateral de l’àmbit d’actuació.
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Pla especial urbanístic d’un càmping

4.2  Programa i requisits del Pla

Finalitat i justificació del Pla

El Pla especial té per objecte ordenar l’àmbit i regular les actuacions necessàries per a  

implantar-hi l’ús de càmping. Aquest estudi d’impacte i integració paisatgística aporta la 

informació de partida i justifica el disseny de l’actuació en clau paisatgística. 

Es tracta d’una activitat econòmica que aprofita l’augment del turisme a la regió basada en les 

característiques i qualitats del territori, especialment pel que fa a les seves vistes privilegiades 

sobre el Pedraforca i l’elevat grau de conservació del paisatge rural.

Requisits tècnics i funcionals

Segons la normativa vigent (vegeu apartat 2, Planejament i instruments de paisatge), els 

requeriments funcionals d’un càmping de primera categoria són: 

1. Preveure una superfície pràcticament plana de 70 m2 per cada unitat d’acampada, destinant 

part de la parcel·la a la ubicació d’un vehicle.

2. Assegurar l’accés rodat i la possible evacuació en cas d’emergència de cadascuna de les 

parcel·les i establiments, amb una amplada suficient dels vials (3 m per als vials d’un sentit i 5 m 

per als vials de dos sentits i 7,2 en trams corbs).

3. Preveure una franja de separació de 25 m de la carretera d’accés, lliure de qualsevol unitat 

d’acampada.

4. No ultrapassar el 30% de la superfície destinada a les unitats d’acampada amb construccions 

tipus bungalou o habitatge mòbil. 

5. Assegurar l’accés als serveis a una distància no superior als 250 m des de qualsevol unitat 

d’acampada.

6. Destinar unes edificacions per a serveis suficients per a albergar-hi: recepció, restaurant, bar, 

jocs de saló, servei de cures, supermercat, safareigs, aigüeres i banys.

7. Preveure unes zones lliures adequades per a jocs infantils, instal·lacions de gimnàstica i 

piscina per a adults.

8. Assegurar que com a mínim un 35% de la zona destinada a acampada té ombra (fins al 50% 

d’aquesta quantitat es pot proporcionar per mitjà de sistemes artificials).

9. Garantir el subministrament d’aigua potable, l’evacuació d’aigües residuals, la recollida de 

deixalles, la il·luminació dels accessos i vials i el tancament de tot el perímetre utilitzant un 

material que doni garanties de resistència.
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ZONA DESCRIPCIÓ SUPERFÍCIE APROXIMADA (m2)

Vialitat Accés des de la carretera B-400. 

 Vial rodat principal de doble sentit de 7,2 m d’amplada. 

 Vials secundaris d’un únic sentit per a l’accés a les parcel·les de 3 m d’amplada. 

 Vials exclusius per a vianants d’1 m d’amplada.  10.500

Àrees d’acampada 220 unitats d’acampada com a màxim.

 Destinades a : tendes, caravanes i bungalous. 

 Superfícies individuals entre 70 i 110 m2. 

 Forma preferentment quadrada.

 Lleugera inclinació del terreny per al drenatge.  16.500

Edificis de serveis Edifici principal de 1.300 m2 aprox.

 Edifici secundari de 350 m2 aprox.

 Edifici secundari de 300 m2.  2.000

Àrees de joc i esplai 4 àrees de jocs infantils.

 Piscina. 1.000-1.300

Àrees d’instal·lacions Estació transformadora.

 Dipòsits d’acumulació d’aigua.

 Dipòsits de gas propà.

 Instal·lacions de la piscina.

 Estació depuradora.

 Zona d’escombraries.  1.000-1.200

Àrees arbrades Àrees existents.

 Àrees de nova plantació i revegetació de talussos.  20.000

Components del Pla

Tenint en compte les característiques del lloc i de l’activitat 

proposada, el Pla especial determina, tant en la normativa 

com en els plànols d’ordenació, totes les obres i instal·lacions 

necessàries per a dotar el càmping de primera categoria dels 

serveis adequats. Concretament: 

• Delimita detalladament l’àmbit del Pla especial d’acord 

amb les determinacions del planejament urbanístic general i 

adaptant-se a la morfologia, els usos del sòl i els requeriments 

de la nova activitat.

• Defineix l’accés, l’aparcament general i els vials de 

distribució interior per a vehicles i per a vianants. 

• Delimita els espais destinats als diferents usos: zones 

d’acampada, espais lliures, àrees de joc, etc.

• Defineix l’emplaçament dels edificis de serveis, assegurant  

la proximitat als usuaris i les normes d’edificació, a fi de 

garantir-ne una correcta inserció en l’entorn. 

• Defineix les instal·lacions situant les infraestructures fixes i 

el traçat de les xarxes de servei (captació, emmagatzematge i 

distribució d’aigua; evacuació i tractament d’aigües residuals; 

connexió, transformació i distribució d’electricitat; llum i gas, etc.).

• Estableix les fases d’execució.

• Defineix les mesures preventives i correctores dels impactes 

paisatgístics i ambientals.
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Ortofotomapa de l’estat actual.

A la imatge s’observen la clariana que 

ocuparan les futures instal·lacions del 

càmping i les masses que queden 

excloses de l’àmbit del Pla especial.

250 m0
N

4.3  Visió integral del Pla

L’estratègia principal d’implantació del càmping consisteix a 

mantenir i estendre les principals masses forestals existents 

(excloses de l’àmbit del Pla especial) i crear terrasses 

intermèdies adaptades a la topografia, a fi de destinar-les a 

àrees d’acampada. Això obliga a realitzar moviments de terres, 

especialment en els espais que actualment són herbassars,  

i a generar talussos entre terrassa i terrassa que seran 

revegetats amb espècies pròpies del lloc. Així, l’espai obert 

(herbassar) es transforma i es configura, garantint al màxim la 

continuïtat amb els elements naturals de l’entorn, a partir de 

nous elements: marges, esplanades, arbrat, construccions i 

esteses de serveis.

El plànol de zonificació general i d’usos vinculats del Pla 

especial localitza les àrees amb diferents usos a l’interior de 

l’àmbit. L’aparcament i l’edifici de serveis principal del càmping 

(recepció, restaurant, botiga, administració, gimnàs, piscina, etc.) 

es concentren en l’esplanada existent a la cota superior, al  

costat de la carretera d’accés. A continuació, se succeeixen  

un seguit de terrasses, una sota l’altra, que es van adaptant  

a les corbes de nivell i ocupen la major part de l’extensió del 

càmping. 

Les terrasses presenten una estructura repetitiva. La part 

inclinada, el marge, absorbeix el desnivell entre les diferents 

cotes i acull noves clapes arbrades; a la part planera hi ha els 

espais d’acampada i s’hi disposen longitudinalment els vials per 

a la circulació rodada. També es preveuen dos edificis de serveis 

secundaris (per a dutxes i lavabos), situats de manera que 

cap usuari quedi a més de 250 m d’un d’ells. Aquests edificis 

es troben parcialment encastats a la topografia, de manera 

que queden en part ocults pel marge immediatament superior. 

El vial principal, de doble sentit, es preveu sobre el traçat del 

camí existent per a minimitzar els moviments de terres. Els vials 

secundaris d’accés a les parcel·les, d’un sol sentit, es disposen 

al centre de les terrasses, aprofitant-ne la topografia planera. 

També hi ha camins per a vianants que travessen els marges  

i comuniquen les terrasses en sentit transversal. 

Encaix del projecte en el lloc i visió global de l’ordenació

Àmbit del Pla especial

Zones excloses del Pla especial
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Esquema, bloc diagrama i secció 

descriptius de l’estat actual.

L’àmbit es caracteritza actualment 

per una topografia de pendent suau i 

l’alternança de zones d’herbassar amb 

masses forestals.

Esquema, bloc diagrama i secció 

descriptius de la proposta.

Les transformacions lligades a la 

implantació del càmping se centren 

principalment en els espais ocupats 

pels prats i consisteixen a modificar 

la topografia per a crear marges i 

terrasses planes.
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Pla especial urbanístic d’un càmping

Plànol d’ordenació sobre ortofotomapa.

El plànol d’ordenació fixa les àrees 

destinades als diferents usos, les 

edificacions i instal·lacions previstes i la 

xarxa de circulació a l’interior de l’àmbit.
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Alternatives d’ordenació

La disposició de les terrasses altera lleugerament la topografia original  

i no s’han desenvolupat altres alternatives.

L’edifici de serveis principal i l’aparcament se situen a l’entrada de l’àmbit, 

adjacents a la carretera, aprofitant la topografia planera i la facilitat 

d’accés, i tampoc no s’han avaluat alternatives d’ubicació perquè aquesta 

presentava avantatges funcionals i constructius significatius. 

Quant als dos edificis de serveis secundaris, s’han situat de manera  

que no se superin les distàncies màximes preceptives als usuaris.  

Les alternatives estudiades també s’han basat en la màxima adaptació 

topogràfica i en la minimització de l’altura, de manera que s’ha optat 

per encaixar-los parcialment en els marges creats entre les terrasses 

d’acampada. Per últim, la zona de bungalous s’ha situat a la part nord, 

entre els arbres, de manera que quedin emmascarats per la vegetació 

existent.

Tot i que aquesta actuació comporta moviments de terres 

importants, tala d’arbres i revegetació posterior, construcció 

d’edificis i estesa de xarxes de serveis, el paisatge constitueix 

l’atractiu turístic principal de la zona, de manera que tant 

l’ordenació de l’espai com els criteris de disseny de tots els 

elements parteixen de les característiques i els valors del 

paisatge existent i no es preveu que l’actuació en suposi una 

alteració negativa. Les afectacions paisatgístiques previstes 

se sintetitzen en el quadre resum següent:

ELEMENT O COMPONENT AFECTAT

Configuració topogràfica de l’àmbit.

Fesomia agroforestal dels usos  

del sòl actuals.

Naturalitat del paisatge actual.

Absència d’edificacions. 

Absència de vials.

TIPUS D’AFECTACIÓ POTENCIAL

Desfiguració causada pels moviments 

de terres a què obliga la implantació 

dels edificis i la creació de 

plataformes d’acampada. 

Artificialització de la imatge  

del paisatge.

Reducció de la coberta vegetal 

existent.

Alteració del mosaic agroforestal. 

Disminució de la qualitat paisatgística 

i com a conseqüència de l’atractiu 

turístic.

Intrusió visual de les noves 

construccions i instal·lacions 

permanents, dels vials i de les 

instal·lacions temporals (caravanes,  

bungalous, tendes, etc.).

OBJECTIU DE LES MESURES 
D’INTEGRACIÓ 

Els edificis s’implanten aprofitant 

els desnivells del terreny. Les 

plataformes s’adapten a la 

topografia original i es limita 

l’altura dels desnivells. 

Es mantenen les masses 

boscoses existents a l’interior de 

l’àmbit i es fan noves plantacions 

en els marges inspirades en els 

patrons vegetals de l’entorn. 

Els elements construïts i els vials 

s’ordenen per tal d’adaptar-se 

a la topografia. Es defineixen 

volumetries i materials harmònics 

amb l’entorn.

EFECTE FINAL

La implantació dels edificis, plataformes  

i vials suposa moviments de terres, que 

es preveu equilibrar. No es desfigurarà 
excessivament la topografia del lloc, sinó 
que se’n mantindrà la forma general. 

Mantenir al màxim la vegetació existent  

i crear filtres vegetals entre les terrasses 

redueix l’alteració de la imatge actual i 

contribueix a ocultar les construccions i els 

elements no permanents lligats a l’activitat. 

Globalment es mantindrà l’harmonia del 
paisatge actual format per un mosaic 
agroforestal de bosc, prats i herbassars. 

La inserció dels elements construïts  

amb la màxima cura, ordre i harmonia  
no desvalorarà el paisatge. 

Nota

L’EIIP d’una figura de planejament urbanístic (pla especial, 

pla parcial, etc.) és un document que incorpora informació 

rellevant des del punt de vista paisatgístic, fonamentalment 

de dos tipus:

· Informació de partida sobre el paisatge del lloc útil per a 

la presa de decisions en el procés de redacció de la figura 

de planejament, basada en estudis previs.

· Lectura en clau paisatgística de la figura de planejament, 

per a explicar les propostes i justificar les solucions 

adoptades.

És del tot necessari adjuntar íntegrament a l’EIIP la 

normativa del pla amb incidència en el paisatge i els 

plànols d’ordenació principals (tant plantes com seccions), 

ja sigui dins el cos del document o com a annex, atès que 

són normatius i cal poder consultar-los directament.

Nota

És del tot necessari adjuntar íntegrament a l’EIIP la 

· Lectura en clau paisatgística de la figura de planejament

normativa del pla amb incidència en el paisatge i els 

plànols d’ordenació principals 

· Informació de partida sobre el paisatge del lloc útil per a 

la presa de decisions 

Valoració global dels canvis induïts pel Pla
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Pla especial urbanístic d’un càmping

Plànol topogràfic sobre  

ortofotomapa. Proposta.

Les modificacions topogràfiques 

proposades suposen la creació  

de marges i terrasses.
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Topografia

L’àmbit del Pla es caracteritza per les irregularitats que presenta la topografia.  

El pendent mitjà de la parcel·la en direcció al riu Saldes (del sud-est al nord-oest), 

és del 18%. Ara bé, les seccions de detall elaborades per a l’interior de la parcel·la 

mostren que els pendents oscil·len entre el 5% i el 25% en els espais ocupats per 

prats, i fins al 40% en els espais ocupats per les masses forestals. 

Les zones més planeres es concentren a la part superior i a la zona central, mentre 

que els màxims pendents corresponen a talussos continguts per trams d’antics murs 

de pedra seca. També cal destacar la presència del torrent de Cal Lluc, a l’oest.  

Aquest torrent presenta una secció encaixonada a una cota inferior (entre 3 m i 6 m  

de desnivell).

El plànol d’ordenació mostra que s’aprofiten al màxim les esplanacions existents  

a l’hora d’ubicar les àrees d’acampada i les edificacions. No obstant això, es preveuen 

moviments de terres destinats a:

• Ampliar l’esplanació de la cota superior per tal d’ubicar-hi l’edifici de serveis 

principal i la zona d’aparcament.

• Crear noves terrasses per a les zones d’acampada i els vials.

En principi, és possible equilibrar els moviments de terres: es preveu l’extracció  

de 13.000 m3 de terres generats per l’excavació de fonaments, l’obertura de rases 

i esplanacions, que es reutilitzaran per a formar els terraplens de les plataformes 

d’acampada. Si hi hagués excedents, aquests, anirien per ordre de preferència:

• a una obra propera deficitària

• a una activitat extractiva propera legal en restauració 

• a un abocador controlat proper

Els articles 23 i 42 del Pla especial determinen que els talussos entre terrasses 

han de tenir una inclinació màxima de 33º (3H: 2V), per tal de per minimitzar el risc 

d’inestabilitat, garantir una morfologia final més harmònica i permetre o facilitar la 

restauració vegetal. Per a reduir l’amplada dels talussos es poden utilitzar murs de 

pedra seca, de 80 cm d’altura màxima, com a sistemes de contenció de terres a la 

base. 

L’article 22 preveu que el vial principal, de doble sentit, ajustarà la seva amplada a  

5,5 m en els trams rectes i fins a 7,2 m en els trams corbs, per fer viables les possibles 

tasques d’extinció. La seva pendent no superarà el 14%. Els camins secundaris 

tindran pendents suaus, seguint les corbes de nivell. També s’estableix que els  

camins de vianants seguiran corriols i traces existents, sempre que sigui possible.

Incidència paisatgística: Les mesures previstes al Pla permeten que no aparegui  

una morfologia aliena al lloc. 

4.4  Anàlisi sistemàtica de les transformacions

0

0

A

130



Detall de la formació d’una terrassa. 

D’esquerra a dreta, s’observa un 

marge amb les noves plantacions, les 

parcel·les d’acampada disposades a 

costat i costat del camí, l’arbrat que 

acompanya la zona d’acampada i, 

finalment, el marge següent.  

El control de l’escorrentia superficial 

i la contenció de terres requereixen 

modificar el perfil del terreny i la 

incorporació de diferents elements 

constructius: cunetes, murets, etc.   

Secció transversal. 

En aquesta secció al llarg de tot l’àmbit es mostra la relació 

entre les terrasses, les zones d’acampada, les plantacions 

d’arbres, els camins i les edificacions. 

Fotografia de detall dels desnivells 

existents.

Els talussos no són un element aliè a la 

morfologia actual del lloc; la major part  

tenen pendents relativament regulars. 

Fotografia actual de l’esplanació d’accés.

Aquesta esplanada s’aprofita per a 

la construcció de l’edifici principal i 

l’aparcament

20 m0

Plànol topogràfic sobre 

ortofotomapa. Estat actual.

La topografia actual de 

l’emplaçament presenta 

desnivells i petites 

esplanacions en determinats 

punts. 
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Pla especial urbanístic d’un càmping

Vegetació

Com s’ha dit, a l’àmbit del Pla especial es diferencien clarament dos tipus de 

vegetació: la forestal, que ocupa aproximadament el 56% de la parcel·la, i l’herbàcia, 

testimoni d’antics prats de pastura, actualment en desús.

Les masses forestals estan formades per tres comunitats:

• Pinedes de pi roig (Pinus sylvestris) (àrea B3 del plànol d’ordenació), que es 

barregen puntualment amb altres espècies com el roure martinenc (Quercus humilis), 

l’avellaner (Corylus avellana) o l’auró blanc (Acer campestre) i que presenten un 

sotabosc essencialment herbaci fàcilment transitable.

• Rouredes de roure martinenc (àrea B5 del plànol d’ordenació), excloses del 

Pla especial tot i estar a l’interior de l’àmbit perquè formen part d’una de les tres 

grans rouredes de roure martinenc del terme de Saldes i les Normes subsidiàries 

impedeixen l’ús de la superfície com a càmping.

• Bosc mixt de pi roig, roure martinenc i altres caducifolis (àrea B2 del plànol 

d’ordenació), situat en una zona més central de la parcel·la.

Cal esmentar com a elements singulars un conjunt de freixes (Fraxinus angustifolia) 

situats a les proximitats de la masia de Casamprat, els roures martinencs que 

segueixen el corriol situat al límit nord i dues arbredes formades per pollancres 

(Populus alba) i roures a la plataforma d’entrada al càmping.

El plànol d’ordenació mostra que es parteix de la coberta vegetal existent per a 

ordenar els diferents espais, no només amb l’objectiu de conservar-la al màxim sinó 

amb la intenció d’integrar l’activitat en l’entorn. 

Els articles 19, 33, 34 i 55 de la normativa preveuen:

• Excloure de l’àmbit del Pla especial les zones forestals que disposen d’un règim 

de protecció en les Normes subsidiàries de Saldes.

• Definir dins l’àmbit del Pla especial la zona “àrees arbrades i àrees intersticials de 

revegetació” (àrees A del plànol d’ordenació) amb dues funcions: donar continuïtat 

als espais forestals protegits de l’interior i l’exterior de l’àmbit i fragmentar la visió 

sobre les diferents zones d’acampada. Aquesta zona representa un 40% de la 

superfície de l’àmbit.

• Aprofitar la vegetació existent per ubicar-hi usos compatibles, com les àrees de 

joc, els bungalous o determinades zones d’acampada.

• Conservar els diferents conjunts d’arbres de grans dimensions existents: els 

freixes, la franja de vegetació caducifòlia que ressegueix l’antic rec, els roures situats 

al nord, entre altres arbres singulars o exemplars identificats.

• Minimitzar la tala d’arbres pels moviments de terres.

• Assegurar l’existència d’una franja de protecció de 25 m al voltant del càmping, 

lliure de vegetació seca i amb la massa arbòria aclarida.
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Plànol de vegetació proposada 

sobre ortofotomapa. 

El Pla especial proposa prolongar les 

masses forestals existents cap a l’interior 

del càmping, al llarg dels marges de les 

terrasses. També comporta la plantació 

d’arbrat alineat a les parcel·les de les 

àrees d’acampada.

Fotografia de l’emplaçament. 

En aquesta imatge parcialment velada es destaca la riquesa  

cromàtica de la vegetació mixta, perenne i caduca.

Plànol de vegetació actual  

sobre ortofotomapa. 

En aquest plànol s’observa la vegetació 

existent i, delimitada en vermell, la que 

s’eliminarà.

Fotografia de l’emplaçament. 

La pineda de pi roig de la franja de ponent és una comunitat  

perenne i densa que forma una pantalla visual darrere la qual  

sobresurt el Pedraforca. 

Fotografia de l’emplaçament. 

A la zona de llevant de l’àmbit hi ha  

una roureda de roure martinenc.

Pineda de pi roig

Roureda de roure martinenc

Bosc mixt de pi roig, roure martinenc
i altres caducifolis

Franges de vegetació caducifòlia
(roures i freixes)

Arbrat afectat
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Pineda de pi roig

Roureda de roure martinenc

Bosc mixt de pi roig, roure martinenc
i altres caducifolis

Franges de vegetació caducifòlia
(roures i freixes)

Alineacions arbrades

Noves plantacions de talusos

NOVES PLANTACIONS
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Pla especial urbanístic d’un càmping

Pineda de pi roig existent

Roure martinenc

Auró blanc

Freixe de fulla gran

Trèmol

Pi roig

Plantació d’arbustos
Sembra de glans de roure
i d’espècies herbàcies 
autòctones

ESPAI

Plantació d’arbres en els límits de 

cada parcel·la d’acampada.

Plantació d’arbres en les “àrees 

arbrades i àrees intersticials de 

revegetació”

Plantació d’arbustos en les “àrees 

arbrades i àrees intersticials de 

revegetació”

Plantació d’alineacions arbòries  

al davant de les noves construccions 

i instal·lacions de serveis

Plantació d’arbres entre les places 

d’aparcament de vehicles

Sembra en les “àrees arbrades i 

àrees intersticials de revegetació”

Entorn de l’àmbit de detall mostrat 

en el plànol

Les noves plantacions tenen dos objectius: augmentar el confort dels campistes i millorar la 

integració paisatgística del càmping.

L’article 37 estableix que el promotor del càmping haurà de mantenir les noves plantacions,  

i garantir-ne la consolidació i el bon desenvolupament.

Incidència paisatgística: Estendre les masses de vegetació existent i fer plantacions noves en els 

espais de transició entre terrasses fa que la vegetació esdevingui un filtre visual notable i contribueixi  

a mantenir el caràcter rural de l’espai, especialment pel que fa a la percepció des de l’entorn. 

Detall de les plantacions.

Les plantacions dels talussos 

utilitzen espècies pròpies de 

les comunitats de l’entorn, 

mentre que per a definir les 

parcel·les d’acampada es 

preveu utilitzar una espècie 

caducifòlia diferenciada, el 

trèmol. 
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Nota

El projecte o pla especial ha de 

detallar el nombre i l’espècie tant  

dels arbres que s’eliminen com  

dels de nova plantació, així com  

les superfícies afectades. 

Nota
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Trèmol (Populus tremula)

Roure martinenc (Quercus humilis)

Auró blanc (Acer campestre)

Freixe de fulla gran (Fraxinus excelsior)

Boix (Buxus sempervirens)

Arç blanc (Crataegus monogyna) 

Ginebró (Juniperus communis)

Trèmol (Populus tremula)

Pi roig (Pinus sylvestris)

Roure martinenc (Quercus humilis)

Auró blanc (Acer campestre)

Plantacio d’arbustos

Sembra de glans de roure  

i d’espècies herbàcies autòctones

Pineda de pi roig existent

DENSITAT

1 u./5 m

1 u./25 m2 

1 u./16 m2

1 u./5 m

1 u./4 places

3-4 u./10 m2

QUANTITAT

440 aprox.

95 aprox.

150 aprox.

82 exemplars

55 exemplars

9.000 m2 aprox.

FUNCIÓ

Ombra, delimitació de parcel·les 

i camuflatge de tendes i vehicles  

des de l’entorn.

Prolongació de les masses forestals  

pròximes cap a l’interior del recinte. 

Ocultació d’elements temporals 

i permanents.

Prolongació de les masses arbustives 

pròximes cap a l’interior del recinte. 

Estabilització de talussos.

Camuflatge d’edificis i instal·lacions 

permanents 

Ombra, delimitació de places i filtratge  

de la visió de l’edifici principal

Consolidació de l’extensió de les  

rouredes cap a l’interior del recinte.

Estabilització de talussos i prevenció  

de l’erosió.

CRITERIS D’ELECCIÓ

Bellesa cromàtica de la capçada i 

singularitat enmig de la vegetació 

perenne predominant.

Presència de totes les espècies  

de l’entorn.

Presència de totes les espècies  

de l’entorn.

Elevada velocitat de creixement 

del trèmol.

Fullatge perenne del pi.

Cromatisme canviant del  

fullatge i port.

Presència a l’entorn de totes  

les espècies.

ESPÈCIE

5 m0
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Pla especial urbanístic d’un càmping

Dins de l’àmbit del Pla especial actualment no hi ha cap edificació i els únics elements 

construïts són els murs de pedra seca a les zones de més pendent i una sèrie de camins 

que travessen els prats. Molt a prop de l’àmbit, en direcció nord, hi ha la masia de 

Can Casamprat, formada per un cos principal i una construcció auxiliar, que han estat 

rehabilitats recentment. Al davant de l’àmbit, a l’altra banda de la carretera, hi ha un altre 

càmping la tanca del qual es percep clarament. 

El Pla especial defineix les característiques de les construccions i les instal·lacions noves. 

A continuació se sintetitzen les actuacions previstes en cada àrea definides en el plànol 

d’ordenació i en la normativa i es fa una reflexió final sobre la incidència paisatgística que 

comportaran. 

Vials i accessos

El plànol d’ordenació defineix el traçat i les dimensions de la vialitat interna per a la 

circulació de vehicles i vianants. 

L’article 22 regula els recorreguts i les característiques dels vials i accessos, que són els 

següents:

• Accessos i aparcament: Té una superfície total de 3.093,32 m2, inclou un accés únic 

pavimentat amb una amplada mínima de 5 m i dues àrees d’aparcament i de parada de 

caravanes, una situada al nivell superior de l’edifici principal i l’altra al nivell inferior. 

• Trànsit rodat: Tenen una superfície de 7.092,80 m2 i l’amplada mínima indispensable. 

Tots es pavimenten amb un acabat a base de microglomerat asfàltic, que dóna com a 

resultat una superfície negra i llisa similar a l’acabat dels camins locals. Concretament,  

es preveu:

† Vial principal de doble direcció: Travessa el recinte des de la zona d’accés fins a les 

cota més baixa, té 5,5 m d’amplada amb eixamplaments de fins a 7,2 m als revolts  

i un pendent màxim del 14%.

† Vials de direcció única: Parteixen del vial principal i formen anelles que donen accés 

a totes les parcel·les, tenen 3 m d’amplada i un pendent adaptat al màxim al pendent 

natural del terreny. 

† Dos vials de servei: Un uneix l’edifici principal i la piscina i l’altre es reserva al servei 

de recollida d’escombraries.

• Vianants: Tenen una amplada mínima d’1 m i una superfície de 440,74 m2. Aproximen 

els usuaris als edificis de serveis i les zones de joc. El traçat travessa les zones 

atalussades i aprofitarà, quan sigui possible, traces i corriols existents. El sistema 

constructiu s’ha d’adaptar al màxim a la topografia i a la vegetació existent. Els sistemes  

de contenció de terres poden tenir com a màxim 50 cm d’altura i en tot cas seran murs  

de pedra de la zona o sistemes de bioenginyeria que permetin l’existència de vegetació. 

Els materials utilitzats en els paviments seran granulars i amb acabats de colors terrosos 

mats semblants al color del sòl de l’entorn. 

Incidència paisatgística: El recorregut i el tractament dels vials s’adapta a la morfologia i 

cromatisme del lloc i evita en part la percepció de l’àmbit com a espai urbanitzat. 

Elements construïts i instal·lacions

Plànol dels elements construïts. Proposta.

El Pla especial proposa tres noves 

edificacions, un tancament perimetral, 

diverses casetes de serveis tècnics i una 

xarxa interna de vials.

Construccions existents

Edificis de servei

Instal·lacions

Camins

Àrees de joc

Àrees d’acampada

Bungalous

Camins de vianants

Estació depuradora
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Àrees d’acampada 

El plànol d’ordenació defineix la situació i les dimensions de les àrees d’acampada, que  

es disposen en 29 unitats d’acampada (àrees UA) distribuïdes en plataformes planeres 

de nova creació. Els bungalous (icona  ) es concentren a la part alta del càmping, 

en les unitats menys visibles des de l’entorn gràcies a la funció de pantalla visual que 

proporcionen les masses vegetals existents. 

La normativa del Pla regula els paràmetres i condicions següents:

• L’article 13 estableix que les àrees d’acampada ocupen una superfície de 1.630 m2 i 

tenen una capacitat per a 220 unitats d’acampada. 

• L’article 13 defineix les unitats d’acampada com a espais de terreny amb una superfície 

mínima de 45 m2 destinats a la ubicació d’un vehicle i d’un alberg mòbil i estableix que se 

senyalitzarà adequadament els límits i el número de cadascuna, que seran aptes per a 

totes les modalitats d’acampada i que disposaran d’accés rodat. L’article 24 estableix que 

la separació entre unitats es farà amb elements vegetals. 

• L’article 23 estableix que els bungalous ocuparan com a màxim el tant per cent que 

fixi la normativa sectorial vigent (en aquest moments, el 30%) de la superfície destinada 

a unitats d’acampada. La seva col·locació estarà sotmesa a autorització de la Direcció 

General de Turisme i llicència municipal i només podran ser explotats pel titular del 

càmping. L’article 27 estableix que hauran de ser de planta baixa i que tindran un disseny  

i acabats adaptats a la tipologia del país, preferentment de fusta.  

• L’article 61 estableix que les caravanes es col·locaran preferentment a les parcel·les on 

l’arbrat garanteixi una mínima visibilitat dels vehicles des de l’entorn. 

Incidència paisatgística: La disposició de les àrees d’acampada en diferents nivells 

fragmenta l’ocupació de l’espai, minimitza l’alteració de la morfologia i redueix l’impacte 

visual de l’activitat. 

Plànol dels elements construïts. Estat actual.

Actualment no hi ha cap edificació dins l’àmbit del Pla especial. A prop 

només hi ha la masia de Casamprat i les edificacions del càmping veí.

N
100 m0

N
100 m0

Fotografia de la masia de Casamprat.

Aquesta masia és la construcció més propera al càmping. 
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Pla especial urbanístic d’un càmping

Àrees per a edificis de serveis

El plànol d’ordenació defineix l’emplaçament de tres edificis, 

que s’ubiquen entre terrasses situades a cotes diferents per 

tal d’absorbir part del desnivell del terreny. En la planta i la 

secció s’observa que l’edifici principal (àrea E1 del plànol 

d’ordenació) se situa a la part més alta de la finca, aprofitant 

una esplanada existent a prop de la carretera i a cavall de dues 

cotes d’implantació. Té una planta semisoterrada que serà 

visible des del costat nord, però no des de la carretera. Els dos 

edificis de serveis auxiliars (àrees E2 i E3) se separen al màxim 

per tal de quedar aproximadament equidistants dels usuaris. 

Se situen adjacents al vial principal i, com l’edifici principal, a 

cavall de dues cotes d’implantació. 

La normativa regula els paràmetres i condicions següents:

• Els articles 17 i 18 limiten l’ocupació de l’edifici principal a 

1.290 m2 i l’ocupació dels edificis secundaris a 370 m2 i 300 m2.

• L’article 24 estableix que l’edificabilitat només es permet a 

les àrees assenyalades amb les claus E1, E2 i E3, del plànol 

d’ordenació i que com a màxim serà de 2.100 m2 per a l’edifici 

principal i de 380 m2 per a cadascun dels edificis de serveis. 

L’edificabilitat màxima total resulta de 2.860 m2 de sostre.

• L’article 25 estableix que l’alçada reguladora màxima 

serà de 6,5 m i que els projectes constructius vetllaran per 

minimitzar l’alçada en façana final. Les seccions esquemàtiques 

normatives (vegeu apartat 4.3 de l’EIIP) indiquen el gàlib màxim 

de les edificacions i el nombre de plantes per tal d’adaptar-les 

a la topografia.

• L’article 26 estableix que el tractament de façanes tindrà 

una composició el més neutra possible i que es basarà en 

materials, acabats i colors terrosos que garanteixin una 

adequada integració en les condicions naturals de l’entorn: 

s’evitaran els colors clars i brillants, s’utilitzaran preferentment 

acabats foscos que no contrastin amb la vegetació propera, el 

material de la coberta dels edificis serà de teula àrab envellida 

i a la façana es procurarà incloure paraments de fàbrica de 

pedra de la zona.

• L’article 11 estableix com a usos admesos: per a l’edifici 

principal, els usos de bar, restaurant, botiga, serveis 

administratius, cuina amb cambres frigorífiques, serveis 

higiènics generals, serveis adaptats, farmaciola, piscina 

coberta, cabines de fitness, magatzem, taller i gimnàs; per 

als edificis de servis, els usos de dutxes, serveis, cambra 

de neteja, serveis generals, serveis adaptats, abocador WC 

químic, bugaderia, instal·lacions, magatzem i taller. En tots 

els edificis s’admeten els altres usos necessaris regulats amb 

normativa sectorial.

• L’article 12 estableix que queden prohibits tots els usos 

residencials fixos, a excepció d’un habitatge per al guarda 

del càmping, que s’ubicarà a l’edifici principal. 

Incidència paisatgística: Adossar els edificis als desnivells 

redueix la volumetria aparent de les construccions i acotar els 

acabats exteriors possibles ajuda a esmorteir-ne la presència 

en el paisatge.

Àrees de joc i esplai 

El plànol d’ordenació defineix l’emplaçament i les dimensions 

dels espais comunitaris destinats a joc i esplai (àrees J). 

L’article 20 de la normativa regula les seves característiques, 

que són les següents:

• Àrea J1: àrea de joc a tocar de l’edifici principal, en 

continuïtat amb la terrassa del bar situat al nivell superior.

• Àrea J2: àrea principal per a la pràctica de jocs o esports 

(petanca, voleibol ,etc.) al costat de la piscina i davant del 

nivell inferior de l’edifici principal, amb excel·lents vistes al 

Pedraforca.

• Àrees J3 i J4: dues àrees de jocs infantils situades en el 

perímetre de la part baixa de l’àmbit per a evitar desplaçaments 

als usuaris de les parcel·les més allunyades de l’edifici 

principal.

• Àrea J5: àrea per a la possible construcció d’una piscina 

d’adults i d’una d’infantil que haurien de reunir les condicions 

de les piscines públiques, situada davant del nivell inferior de 

l’edifici principal i adjacent a l’àrea J2. 

L’article 20 també especifica que les àrees J1-J4 tenen una 

superfície total de 852 m2 i que la piscina descoberta ocupa 

450 m2. Igualment, concreta que disposaran de jocs infantils, 

d’aparells de gimnàstica i instal·lacions de petanca i voleibol 

que permetin practicar les activitats lúdiques i esportives 

previstes, situades en els punts menys visibles de l’àrea. 

Tots aquests elements seran preferentment de fusta o amb 

acabats de colors foscos i mats. Els paviments seran de 

materials porosos i amb colors similars a les tonalitats del prat 

circumdant. 

Incidència paisatgística: Les àrees de joc representen una 

superfície mínima de l’àmbit però es prenen mesures dirigides 

a integrar-les correctament a l’entorn. 

Àrees d’instal·lacions 

El plànol d’ordenació defineix la situació i les dimensions de  

les àrees d’instal·lacions destinades a infraestructures fixes 

(àrees I). 
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Esbós de la inserció de les noves construccions.  

Els acabats de les edificacions hauran de respectar els materials  

i colors propis de l’arquitectura local.

2G
V

 A
rq

ui
te

ct
ur

a

L’article 21 de la normativa regula les condicions de les 

instal·lacions següents:

• Subministrament elèctric (àrea I1): Es preveu la connexió 

a la línia de mitja tensió que baixa pel torrent de Cal Lluc per 

mitjà d’una línea soterrada i la construcció d’un centre de 

transformació al costat de la zona de piscina. La xarxa elèctrica 

de distribució estarà totalment soterrada. Les lluminàries 

proporcionaran una il·luminació suficient adaptada a l’ús i a 

la zona, però alhora minimitzaran la contaminació lumínica 

i afavoriran l’estalvi energètic. Tindran 3 m d’altura màxima 

i evitaran completament l’emissió de flux lluminós cap a 

l’hemisferi superior. Els vials interns del càmping s’il·luminaran 

amb balises de làmpades de vapor de sodi a mitjana alçada 

(aproximadament 80 cm d’alt), inclinades i sempre dirigides 

cap al terra. A partir de les 23 h es reduirà la il·luminació a tot el 

recinte, a excepció de l’àrea d’accés, els sanitaris, la piscina i el 

mínim de vials interiors que permeti la circulació dels vianants. 

• Dipòsits d’acumulació d’aigua (àrea I2): Es preveu la 

captació de l’aigua a través de la xarxa general d’abastament 

d’aigua del municipi de Saldes (des del llindar de les finques de 

Cal Gravat amb la serra) i acumular-la en dos dipòsits de 95.000 

litres cadascun a tocar de la zona de piscines, l’acabat dels 

quals ha de ser de color fosc i mat. La distribució final de les 

preses d’aigua potable es farà mitjançant fonts pavimentades 

en un radi d’1,5 m, amb un material de color fosc.  

• Instal·lació de gas propà (àrees I3-I5): Es preveuen tres 

dipòsits que es recarregaran per mitjà de camions cisterna, un 

al costat de cada edifici, l’acabat dels quals ha de ser de color 

fosc i mat.

• Instal·lació de la piscina (I6): Es preveu que la construcció 

sigui semisoterrada i que s’aprofiti el desnivell existent per a 

ubicar la maquinària.

• Estació depuradora (àrea I7) i sistema de clavegueram:  

Com que no s’utilitza la xarxa de clavegueram municipal,  

es preveu un sistema de depuració a l’extrem oest del recinte, 

a menor cota, cosa que facilita la conducció de les aigües per 

gravetat fins en aquest punt i permet el lliurament de les aigües 

residuals depurades al torrent de Cal Lluc.  El sistema de 

clavegueram de les edificacions es preveu soterrat.

• Escombraries (àrea I8): Es preveuen contenidors de 

recollida de residus, tant de rebuig com de recollida selectiva,  

a tocar del vial superior d’accés. N’hi haurà 1 per cada 10 

unitats d’acampada i es buidaran diàriament a l’espai de 

contenidors municipals. 

Incidència paisatgística: Soterrar les xarxes de servei i 

incorporar els elements construïts als edificis evita la sensació 

de desordre que pot generar l’aparició de tubs, cablejats o 

cossos aïllats (armaris, dipòsits, contenidors) escampats per 

l’àmbit. 

Tanca perimetral 

D’acord amb l’article 29, tindrà alçades que oscil·laran entre  

1 i 2 m i serà visualment permeable. No tindrà cap tipus de 

muret de base i estarà formada per muntants de fusta i filat 

metàl·lic de simple torsió de color gris galvanitzat o verd, 

d’acord amb el color del fons en cada tram. A la zona d’accés 

i els trams on estigui més exposada visualment, es plantarà 

vegetació arbustiva autòctona d’acompanyament. 

Incidència paisatgística: Utilitzar un element de tancament 

permeable i de poca alçada desdibuixa visualment els límits  

de la intervenció i redueix la percepció de compartimentació  

de l’espai rural. 
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La transformació més significativa del 

paisatge s’observarà des del nucli 

urbà de Saldes, des d’on seran visibles 

tant els canvis en la topografia i la 

vegetació com les noves construccions. 

Tot i això, la continuïtat del mosaic 

agroforestal prevista pel Pla especial 

reduïrà l’impacte perceptiu de les 

transformacions, tant permanents 

(edificacions) com temporals (tendes)  

i intermitents (enllumenat).

Percepció visual

Fotografia panoràmica de l’emplaçament i simulació del projecte des del municipi de Saldes. 

La conservació de masses forestals i les noves plantacions redueixen l’impacte perceptiu de les 

transformacions des d’aquest punt d’observació.
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Fotomuntatge de la zona d’accés al càmping. 

La tanca del recinte s’acompanyarà de vegetació 

per la banda exterior amb la voluntat de millorar  

la imatge del càmping des d’un itinerari transitat.

Arbust autòcton

Barra tubular d’acer  
inoxidable pintada Tanca de simple torsió
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5. Estratègia, criteris i mesures d’integració

L’estratègia principal d’integració del càmping és una implantació basada en el 

respecte per les característiques morfològiques i de la coberta vegetal del lloc, que adapta 

el modelat del terreny necessari per a la inserció del programa a la topografia original i que 

aprofita el mosaic agroforestal existent per a plantar noves masses vegetals que camuflen 

els nous elements artificials.

Descripció de l’estratègia adoptada

MesuresCriteris 

Adaptar la topografia 
modificada a la topografia 
existent i protegir el sòl

1. Dissenyar les terrasses d’acampada seguint les corbes de nivell

2. Donar un pendent màxim 3H:2V als talussos entre terrasses per poder–los revegetar 
adequadament

3. Equilibrar el balanç de terres 

4. Decapar els primers 30 cm de l’horitzó superficial del sòl abans de procedir als 
moviments de terres

5. Abassegar la terra vegetal retirada en zones d’aplec temporal properes, en piles 
d’altura inferior a 2 m d’alçada i remoure-les mecànicament 3 vegades l’any

6. Utilitzar aquest sòl íntegrament per a la restauració vegetal 

Conservar al màxim la 
vegetació existent

7. Excloure de l’àmbit del Pla especial les zones forestals protegides per les Normes 
subsidiàries de Saldes situades al perímetre i a l’interior del recinte

8. No alterar la vegetació situada dins de les zones definides pel Pla especial com a 
“àrees de revegetació”

9. Minimitzar la tala d’arbrat a la resta de l’espai

10. Aprofitar les clapes boscoses existents per a situar les diverses “àrees de joc” 

11. Aprofitar la massa forestal situada al nord per a situar les àrees d’acampada de rulots 
i bungalous fixos

12. Conservar el conjunt d’arbrat de grans dimensions (principalment freixes) situats prop 
de la masia de Casamprat

13. Conservar la franja de bosc de vegetació caducifòlia que ressegueix l’antic rec que 
arriba fins a la masia de Casamprat

14. Conservar els roures de la plataforma superior, que filtraran la visió del futur edifici  
de serveis des de la carretera

15. Conservar els altres 12 exemplars o conjunts d’arbres singulars identificats
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MesuresCriteris 

Integrar els elements 
construïts i les instal·lacions a 
la topografia i el cromatisme 
del lloc

16. Disposar l’edifici principal seguint la forma llarga i corbada del desnivell entre les dues 
plataformes superiors, per semisoterrar una planta

17. Adaptar els dos edificis de serveis, de menors dimensions, al desnivell entre dues 
terrasses del terreny per poder semisoterrar una de les dues plantes

18. Utilitzar materials d’acabat propis de la zona: pedra del país o arrebossat i pintat

19. Definir una paleta cromàtica harmònica amb l’entorn, a base de colors terrosos 
similars al color del sòl i que exclogui el blanc

20. Soterrar la xarxa elèctrica

21. Col·locar la tanca perimetral al límit de les zones boscoses per a ocultar-la, excepte  
en el tram obert limítrof amb la carretera, on caldrà plantar arbres o arbustos

22. Escollir un color verd i mat per a la tanca, que es confongui amb la vegetació adjacent 

23. Utilitzar grava negra subproducte de l’activitat minera de Saldes com a acabat del 
nous camins, inspirat en els antics

24. Utilitzar un model de bungalous d’una sola planta, coberta inclinada de teula i 
paraments de fusta de color natural

Revegetar la zona d’afectació 
per ocultar instal·lacions i 
integrar-les en la coberta 
vegetal existent

25. Plantar arbres als límits de cada parcel·la

26. Plantar arbres i arbustos propis de l’entorn a les “àrees arbrades i àrees intersticials de 
revegetació” distribuïdes en franges transversals per tot l’àmbit aprofitant els talussos 
entre les terrasses per fer de pantalla dels edificis i les instal·lacions i dissimular-ne la 
visió 

27. Plantar arbrat al davant de les noves construccions i instal·lacions de serveis

28. Plantar arbrat al tram de tanca adjacent a la carretera i a l’aparcament

29. Estendre terra vegetal en les superfícies de nova creació i sembrar-hi espècies 
herbàcies pròpies dels prats i herbassars propers

30. Sembrar glans de roure a les àrees d’arbrades i àrees intersticials de revegetació

31. Garantir un manteniment adequat de la vegetació de l’interior de l’àmbit
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6. Conclusions

El Pla especial es redacta per a fer l’ordenació d’un càmping de primera categoria al municipi 
de Saldes. L’àmbit d’actuació és un espai en pendent mitjà situat en un vessant de la val l del 
r iu Saldes, davant del massís del Pedraforca. Es tracta d’una clariana amb clapes de vegetació 
envoltada de masses forestals, on queden murs de pedra seca testimoni de l’antiga activitat 
agrícola. L’elevada exposició visual i  la proximitat a un paisatge amb un alt valor simbòlic i 
identitari ha conduït a vetl lar especialment per no trencar l’harmonia del mosaic paisatgístic. 

El Pla especial preveu crear terrasses planeres on situar les zones d’acampada, i organitzar la 
circulació amb un sistema de vials rodats al l larg de les terrasses i camins de vianants en sentit 
transversal. També preveu la construcció d’un edif ici principal a la cota més alta, a prop de la 
carretera d’accés, i de dos edif icis de serveis a la part central, en punts inferiors del vessant.  
Com a mesures d’integració fonamentals s’adapten les plataformes a la topografia original  
–per a minimitzar els moviments de terres i l ’alteració de la morfologia del l loc–, es disposen 
els edif icis aprofitant esplanades existents i se soterren parcialment els volums construïts a 
cavall dels nous desnivel ls –de manera que se’n redueix l’alçada aparent–, es respecten les 
masses boscoses presents a l’ interior de l’àmbit –excloent-hi les del Pla especial– i es preveuen 
abundants plantacions noves en els talussos entre terrasses –per tal de fer de pantal la tant dels 
edif icis com de les instal· lacions no permanents (tendes, vehicles, etc.) i  de donar continuïtat al 
patró vegetal propi del l loc. 
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