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ABAST I OBJECTE DE L’INFORME
ENCÀRREC MAIG 2020
En data 11/05/2020 l’Ajuntament de Palau-saverdera encarregà el present informe
al tècnic que subscriu.
Acte administratiu GENE2020000080NOJG_00240055.
( veure annex 01)
ESTUDI URBANÍSTIC PER ESTABLIR LES DIRECTRIUS PER A LA REDACCIÓ DE LA
MODIFICACIÓ POUM EN L’ÀMBIT SUD-4
Aquest treball s’ha d’entendre com la segona part de l’informe urbanístic dels
sectors de Sòl Urbà Delimitat SUD-3 I SUD-4 del municipi de Palau-saverdera. Tal com
explicita l’encàrrec esmentat centrat a l’estudi de la viabilitat del SUD-4.
L’objecte del present informe, és doncs, obtenir les primeres conclusions al respecte
de la consulta tècnica sobre les possibles alternatives urbanístiques d’aquests
terrenys de l’àmbit de Sòl Urbanitzable Delimitat (SUD-4), situat a la zona nord del
nucli urbà del municipi de Palau-saverdera, i en continuïtat amb el SUD-3
(actualment en tràmit de desclassificació)
L’informe recopila i ordena la informació que s’ha generat entorn al SUD-4, pel seu
estudi i anàlisi; amb l’objecte de valorar la viabilitat urbanística de la proposta
actual, i si cal, plantejar alternatives de planejament i gestió urbanística pel seu
desenvolupament.
Actualment, el POUM qualifica aquest sector com a SUD-4, i des del setembre del
2019 hi ha una “Suspensió de la de Tramitació de Plans Urbanístics derivats i de
Projectes de gestió urbanística, i d’urbanització en el Sector SUD-4, i de l’atorgament
de Llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificacions, reforma, rehabilitació o
enderrocament de construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos
concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació
sectorial”
( veure annex 02 )
En resum aquest darrer informe haurà de servir al consistori de Palau-saverdera per
a decidir el futur dels terrenys dels SUD-4 i, en conseqüència haurà de fonamentar
els arguments de la possible Modificació del POUM o pel desenvolupament del
planejament derivat que s’escaigui.
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ANTECEDENTS
RESUM DE LES CONCLUSIONS DE LA PRIMERA FASE L’INFORME
Al desembre de 2019 es va lliurar a l’ajuntament de Palau-saverdera la primera part
de l’informe que tractava del SUD-3 i del SUD-4. La conclusió més notòria de
l’informe; i la conseqüència immediata han estat, primer la recomanació de
l’extinció – desclassificació – del SUD-3 i desprès la redacció de la modificació del
POUM per aquest sector de sòl urbanitzable per a concretar la desclassificació.
( veure annex 03 )
S’adjunta l’acord d'aprovació inicial de la modificació puntual número 4 del POUM i
suspensió de llicències (ple de 15 de juny de 2020)
També es recomanava la redacció del present treball per acabar d’aprofundir –
quantificar - la necessitat de desenvolupament del SUD-4.
A continuació es fa un breu recordatori de les conclusions de la primera part de
l’informe:
“
CONCLUSIONS
OPORTUNITAT I PERTINENÇA DE LA SUSPENSIÓ
...
Ës per tant absolutament pertinent la revisió de la sostenibilitat d’aquests desenvolupaments urbanístics
VALORACIÓ DE ALTERNATIVES: MODIFICACIÓ, MANTENIMENT I/O EXTINCIÓ DELS SECTORS SUD-3 I SUD-4
...
REDACCIÓ D’UN ESTUDI URBANÍSTIC I INFORMES JURÍDIC I AMBIENTAL
...
PRIMERA VALORACIÓ I PROPOSTA D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA
...
Val a dir que en la meva opinió, no és recomanable el manteniment de les condicions de desenvolupament
que planteja el POUM pels SUD-3 i 4.
Caldrà plantejar molt seriosament la seva possible desclassificació i com a mínim, la seva revisió amb reducció
de superfície molt significativa dels àmbits d’estudi que rebaixi el límit nord com a mínim a la cota 145-150.
Aquesta proposta va en la línia d’excloure del Sòl Urbanitzable els terrenys de protecció paisatgística que ja
s’inclouen i es reconeixen com a tals a la proposta de planejament vigent. Aquests terrenys de protecció
paisatgística i hidrològica no s’haurien d’incloure en un possible desenvolupament urbanístic com a sistemes del
sòl urbà ja que les seves qualitats es poden conservar millor si formen part del Sòl No Urbanitzable.
...
Per a donar resposta ràpida a la petició de l’ajuntament i per mor del calendari s’avancen en aquest informe els
aspectes més rellevants a tenir en compte per a decidir el destí urbanístic dels terrenys del SUD-3.
...
Pel que fa al SUD-4 es plantegen objectius urbanístics molt similars als abans exposats.
Es recomana una Modificació del SUD-4 que haurà de decidir si es procedeix a la seva desclassificació , o
s’opta per reduir la superfície de l’àmbit, així com procurar la dotació de sistemes útils , connectors de la trama
urbana i que s’integrin al teixit existent. Sobre tot el nou desenvolupament urbà haurà de d’atendre els valors
paisatgístics i de límit -“façana”- que tindrà aquest darrer creixement de la zona nord.
En resum caldrà, doncs, repensar les noves actuacions del municipi que han de vetllar pel bé del municipi i en
ares de l’interès general procuraran:




donar un millor límit urbà a la zona nord del casc urbà.
Dotar d’uns sistemes útils i eficients que procurin una millor connectivitat, com a mínim a nivell de vianants i
bicicletes, a la zona nord del municipi, i entre les diverses parts que ara es troben mal comunicades, propiciant
també la permeabilitat i la penetració dels espais naturals a la zona urbana.
Construir, si cal, un front edificat que s’integri de forma adequada a la trama urbana existent així com que
permeti la penetració del SNU cap a l’interior del poble, procurant la barreja dels sistemes urbans amb els valors
ambientals i paisatgístic que ara trobem en aquesta zona del municipi.
En essència del que es tracta es de determinar un creixement de la zona nord del municipi, la qual cosa es
certament rellevant per l’esdevenir de Palau-saverdera,
És clar, doncs, que aquesta qüestió s’ha de abordar des d’un punt de vista multidisciplinar que garanteixi la
sostenibilitat social, mediambiental i econòmica de l’actuació futura.
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DECISIÓ CONSENSUADA
De qualsevol forma se sotmet a la consideració de l’equip de govern i de la resta del consistori la priorització i
l’impuls dels diversos aspectes apuntats en aquest informe.
...

“
De la relectura de l’informe cal destacar que ja en primera instancia es
recomanava NO mantenir el SUD-4 en la seves condicions actuals:
Per la seva inadequació de mida, proposa 185 nous habitatges; per la proximitat a
les zones d’interès ambiental i paisatgístic – part baixa de la Serra de Rodes - i per la
inacció dels propietaris que, des del 2007, i durant el període de vigència del POUM
actual aprovat el 2012, no han demostrat la seva intenció de tirar endavant el
desenvolupament urbanístic d’aquest sòl urbanitzable.
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POUM VIGENT. LES DETERMINACIONS DEL SUD-4
A continuació es mostren les determinacions que proposa el Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal de Palau-saverdera (POUM), aprovat per la comissió
d'Urbanisme i publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) de
16 d'octubre de 2012.

Cal dir que son determinacions absolutament raonables i que caldrà recuperar si es
decidís escometre algun tipus de desenvolupament urbanístic, sigui complet o
parcial; i que també es recomana recuperar en part en cas de desclassificació.
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ANÀLISI
RESUM DELS ASPECTES JA TRACTATS A LA PRIMERA FASE DE L’INFORME.
A continuació es resumeixen els aspectes mes rellevants de l’anàlisi del primer
informe que son vàlids pels terrenys del SUD-4


DE LA PARTICIPACIO CIUTADANA
“...
Darrerament el sector SUD-4 s’ha posat en debat i s’ha acordat també la seva suspensió - per a procedir al seu
estudi - propiciada per la moció del Grup Municipal ALTERNATIVA X TOTHOM (AxT); suspensió de data 26 de
setembre de 2019
...
Sembla doncs que la voluntat majoritària del municipi i dels seus habitants, és la de fer un replanteig molt seriós
i rigorós de la proposta de transformació dels sòls urbanitzables del municipi en la seva zona nord.
Es per això que s’estima adient i oportú aquest procés de reflexió sobre el model de creixement del municipi
...



“
DEL PLANEJAMENT VIGENT. ASPECTES SUPRAMUNICIPALS I AMBIENTALS.
“ANÀLISI
DEL PLANEJAMENT VIGENT I DE LES DETERMINACIONS DEL PLANEJAMENT DE RANG SUPERIOR
Les determinacions del planejament territorial i director, i de rang superior al POUM, han de ser la base per a la
redacció i la interpretació de la resta de planejament sigui aquest general o derivat. Les seves consideracions
han estat dictades atenent a criteris supramunicipals, més globals i menys pendents de aspectes locals– més
domèstics - de cadascun dels municipis.
És així que tot planejament ha d’estar amatent a l’interès general i aquest concepte és el que ha de dirigir
qualsevol decisió del municipi. Caldrà doncs prioritzar la directriu bàsica exigible a qualsevol desenvolupament
urbanístic com és el garantir la sostenibilitat de l’operació.
En el cas del POUM de Palau-saverdera, i concretament pel que fa a la classificació de Sòls Urbanitzable, crec
que s’ha prioritzat el fet de continuar amb les determinacions de les NNSS que va revisar, sovint fent cas omís a
les indicacions dels planejaments superiors que recomanaven la reducció substancial i fins i tot l’extinció
d’alguns dels sectors vigents.
Les recomanacions del planejament jeràrquicament superior no han estat prou ateses , en concret pel que fa
als SUD únicament s’ha produït una reducció paulatina de superfícies i reconeixement del sòls de protecció
paisatgística i hidrològica.
Cal dir que, des de fa temps, per part del planejament jeràrquicament superior ja es demanava una
desclassificació de diversos sectors, i en el següent apartat veurem que el manteniment dels sectors ha
provocat que la seva delimitació en el POUM actual s’hagi estudiat poc.

PDU Serra de Rodes- Palau-saverdera

NNSS 1999
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DEL POUM VIGENT
....
El criteri seguit en l’ordenació dels possibles creixements sembla clar que va ser mantenir els que ja existien, fent
adaptacions i retallades, però mantenint-los en ubicació i paràmetres edificatoris.
Segurament una de les raons per a mantenir aquests Sòls Urbanitzables fou el fet d’atendre els indicadors
demogràfics, de fort creixement, que es donaven en la fase prèvia de la redacció del Pla vigent. Tot i que a data
d’avui es pot comprovar que s’ha produït un estancament i fins i tot davallada d’aquests paràmetres
demogràfics.
Quan el POUM vigent procedeix a la delimitació de sectors es retallen les superfícies dels sectors anteriors, però
no s’és valent per a desclassificar algun dels àmbits. En un primer moment hi ha una reducció important de la
superfície de l’àmbit entre les NNSS i l’aprovació inicial, i després es torna a reduir entre la inicial i la aprovació
definitiva.
En la darrera versió, per sol·licitud dels diversos informes sectorials, també es marquen les zones de protecció
paisatgística i hidrològica que ja queden recollides a les determinacions dels SUD-3 i SUD-4. Al meu entendre,
aquestes zones haurien d’haver estat excloses de l’àmbit, per a garantir la seva conservació.
Crec que aquest document i en concret la seva delimitació dels SUD és, en bona mesura, la base de la
problemàtica actual en relació a la ordenació de la zona nord.
...
un altre problema important és la indicació d’un traçat viari poc adaptat a la topografia i a les necessitats del
poble. La distribució viària es dedica a garantir l’accessibilitat i dotació dels terrenys sectoritzats , però està poc
pendent de resoldre la integració topogràfica i la connectivitat entre sectors.
Si en el moment de la redacció s’hagués detectat la gran dificultat de la connexió dels vials transversals,
probablement s’hauria optat per una solució més restrictiva i que no hagués pujat muntanya amunt,..
D’altra banda les determinacions del POUM per al desenvolupament dels sectors SUD-3 I SUD-4 marquen unes
zones mínimes dedicades a espais lliures, i de protecció , però que en cap cas són les úniques a qualificar pel
planejament que les ha de desenvolupar.
S’inclouen a l’annex mapes i esquemes de com interpreta el POUM la sensibilitat ambiental i zones a protegir a
les zones de SUD-3 I SUD-4 i properes.
POUM. Esquema de riscos geològics i pendent superior al 20%

POUM. Sensibilitat ambiental

POUM. Espais naturals

Mapa de la memòria ambiental

Apuntar també que al POUM hi ha una indefinició al respecte de les tipologies edificatòries a utilitzar. Només es
determinen una densitat i edificabilitat corresponent a teixits de baixa densitat i a habitatges en dispersió
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territorial. Això ha provocat una interpretació en la redacció del planejament derivat que dona lloc a l’aparició
no desitjada d’un gran nombre de habitatges unifamiliars i de segona residència.
Avui en dia aquesta tipologia és massa abundant al municipi, i es patent que hi ha una sobre utilització d’aquest
tipus d’edificacions que en gran part està deshabitada o directament en venda, però requereix dels serveis
urbanístics i aporta molt poc valor al dia a dia del poble.
Es per tot això que es pot dir que la base de partida per a la redacció del planejament derivat no ajuda gaire a
aconseguir una ordenació coherent i útil al municipi.
METODOLOGIA DEL PDU DE SÒLS NO SOSTENIBLES DEL LITORAL DE GIRONA
S’ha adoptat la metodologia d’estudi i anàlisi seguida pel Pla Director. Els objectius, els paràmetres d’aplicació i
els conceptes de valoració son els mateixos al PDU i als nostres sectors d’estudi .Per tant podem convenir que es
absolutament aplicable al nostre cas. Tot seguit es fa un extracte literal del comunicat de premsa emès pel
mateix Departament de Territori i Sostenibilitat.
...
1. Revisió de la sostenibilitat
2. Millora de la integració paisatgística dels sòls amb edificacions aïllades
...
Criteris i estratègies del PDU
L’objectiu de l’anàlisi és verificar si la urbanització prevista a cada sòl es considera sostenible o no des de
diversos punts de vista. Així, s’ha tingut en compte el compliment de cinc tipus de criteris:
1. Criteris territorials: si es respecta l’estratègia de creixement que marca per aquell municipi el Pla territorial
parcial de les Comarques Gironines,
aprovat el 2010 per orientar el desenvolupament urbanístic i territorial dela demarcació.
2. Criteris urbanístics: si el creixement se situa a continuació del nucli urbà o si el terreny té pendent.
3. Criteris sectorials: si es respecta la normativa de protecció ambiental i de riscos naturals o tecnològics, així
com la Llei de costes.
4. Criteris ambientals: si s’ubica en un hàbitat especialment protegit,quins efectes tindria sobre el canvi climàtic,
la possible interrupció de connectors ecològics, el risc d’incendis i les conseqüències en la naturalitat.
5. Criteris paisatgístics: si es respecten els objectius de qualitat paisatgística del Catàleg de paisatge de les
Comarques Gironines.
Es recorda que es tracta “d’una profunda reflexió sobre el model urbanístic que volem”, tenint en compte que
“el model basat en l’extensió i el consum de sòl ha tocat fons i apostem pel reciclatge de la ciutat construïda”.
Serra també ha recordat el context d’emergència climàtica
...
Extinció, modificació o manteniment
El Pla proposa tres tipus d’actuacions,que es traduiran legalment en normes, directrius o recomanacions que els
municipis hauran de complir:
1. Àmbits a extingir: el PDU proposa àmbits per a que tornin a formar part de la xarxa d’espais oberts, atès que el
seu desenvolupament suposaria una extrema contradicció amb els criteris de sostenibilitat que ha de tenir d’un
assentament urbà.
2. Àmbits a modificar: contradiuen alguns dels criteris per esdevenir un assentament urbà i es poden modificar
paràmetres com la superfície que abasta, els usos permesos, la densitat, l’edificabilitat, la tipologia dels edificis,
la seva disposició o les cessions urbanístiques, entre d’altres.
El PDU “elimina la possibilitat de construir gairebé el 50% del habitatges previstos” una actuació ambiciosa, una
acció real i concreta del Govern per mitigar els efectes del canvi climàtic”.
3. Àmbits a mantenir: són aquells que no entren en contradicció amb els criteris del PDU i, per tant, no es
modifiquen. No obstant, se’ls posa coma condició que compleixin tot un seguit de directrius d’integració i Millora
de la integració paisatgística








El PDU fixa unes noves directrius d’integració paisatgística que s’hauran de complir en els 22 municipis afectats a
l’hora de construir habitatges aïllats (rodejats de jardí) i amb pendent, tant si és a primera línia de mar com més
endins del terme municipal. Entre d’altres:
Evitar les localitzacions que trenquin les línies força del paisatge (relleu,franges de bosc o alineacions arbrades,
parcel·lacions, camins, etc.),així com garantir la fisonomia dels nuclis de població i evitar localitzacions en punts
molt visibles.
Preservar les carenes com a fons escènic i com a connectors, i allunyar les construccions de les zones fluvials i
dels boscos de ribera.
Adaptar-se al relleu natural del terreny, evitant les modificacions topogràfiques profundes, així com els terraplens
amb gran impacte visual, murs de contenció o esculleres de grans dimensions.
Preservar la vegetació existent per evitar una fragmentació excessiva dels hàbitats i corredors biològics i facilitar
la integració paisatgística de l’edificació.
Les construccions hauran de ser proporcionades a la dimensió i escala del paisatge i caldrà garantir corredors
visuals per no impedir la visió del mar i d’altres elements valuosos del litoral des dels espais públics.
Els materials de les edificacions hauran de tenir en compte el cromatisme de l’entorn per no introduir contrastos
o lluentors que devaluïn el paisatge.
El Pla concreta d’altres conceptes com són les moratòries de llicències d’obra i de planejament, el Procés de
participació ciutadana a seguir i els Nous criteris de sostenibilitat. També incideix en com superar l’herència de
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planejaments antics i com anar imposant un nou marc legal global i un model urbanístic i de planificació de tot
Catalunya
Explica de que Departament TES té en marxa la redacció de la Llei de territori, concebuda per repensar tota la
legislació vigent en matèria d’ordenació del territori,urbanisme, paisatge i urbanitzacions amb dèficits.
Comportarà, de fet, una reforma completa del model on la preservació del paisatge i dels espais oberts serà
una de les seves prioritats.
...
“
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DEL SÒL URBANITZABLE DELIMITAT PROPOSAT PEL POUM VIGENT
ANALISI QUANTITATIU
S’han analitzat les dades que inclou el POUM als seus apartats de Sòl Urbanitzable. A
continuació es transcriuen els quadres de la memòria del POUM que fan referència
a tot el municipi.
SÒL URBANITZABLE DELIMITAT
Sector

Ús

Àmbit

Densitat

20 hab/ha

Edif.
Sostre
bruta
0,30 m²/m² 14.429 m²

SUD 1

Residencial

48.097 m²

SUD 2

Residencial

104.983 m²

SUD 3

Residencial

SUD 4
SUD 5

Habitatges

96 hab

4.329 m²st

30%

1r o 2on Q

15 hab/ha

0,24 m²/m² 25.196 m²

157 hab

7.559 m²st

30%

1r o 2on Q

52.771 m²

15 hab/ha

0,24 m²/m² 12.665 m²

79 hab

3.800 m²st

30%

1r o 2on Q

Residencial

123.135 m²

15 hab/ha

0,24 m²/m² 29.552 m²

185 hab

8.866 m²st

30%

1r o 2on Q

Residencial

27.512 m²

20 hab/ha

0,30 m²/m² 8.254 m²

55 hab

2.476 m²st

30%

1r o 2on Q

3.006 m²st

30%

SUD 6

Residencial

83.893 m²

8 hab/ha

0,24 m²/m² 20.134 m²

67 hab

SUND 1

Residencial

52.188 m²

15 hab/ha

0,24 m²/m² 12.525 m²

78 hab

TOTAL URBANITZABLE

492.579 m²

Reserva HS % HS

1r o 2on Q

122.756 m² 718 hab

30.035 m²st

QUADRE POLIGONS SÒL URBÀ
Sector

Ús

Àmbit

Sostre hab

Habitatges Execució

PMU 1

Residencial

7.527 m²

6.287 m²

55 hab

1r o 2on Q

PMU 2

Residencial

5.426 m²

1.948 m²

10 hab

1r o 2on Q

PAU 3

Residencial

1.782 m²

0.579 m²

2 hab

1r o 2on Q

PAU 4

Residencial

10.940 m²

4.203 m²

15 hab

1r o 2on Q

PAU 5

Residencial

6.468 m²

1.444 m²

8 hab

1r o 2on Q

PAU 6

Residencial

1.643 m²

1.185 m²

12 hab

1r o 2on Q

PAU 7

Residencial

1.362 m²

3.043 m²

38 hab

1r o 2on Q

PAU 8

Residencial

5.238 m²

1.835 m²

5 hab

1r o 2on Q

PAU 9

Residencial

3.753 m²

2.922 m²

15 hab

1r o 2on Q

PAU 10

Residencial

4.411 m²

1.811 m²

20 hab

1r o 2on Q

TOTAL SÓL URBÀ PAU

48.738 m²

25.450 m²

179 hab

TOTAL SÓL URBÀ

865.305 m²
914.043 m²

Els polígons PAU 7, PAU 9 i PAU 10 són sols urbans consolidats, el primer és
fruit d’una modificació puntual d’una illa del PE Balcó de l’Empordà (NNSS),
el PAU 9 l’únic objectiu és eixamplar un vial existent en sòl urbà,
i el PAU 10 es per crear una franja de protecció del Mas Isaac.
Per tant la distribució de l’habitatge social en sòl urbà es calcula en el quadre següent:

QUADRE POLIGONS SÒL URBÀ
Sostre

hab

7.527 m²

6.287 m²

55 hab

Residencial

5.426 m²

1.948 m²

10 hab

Residencial

1.782 m²

0.579 m²

2 hab

PAU 4

Residencial

10.940 m²

4.203 m²

15 hab

PAU 5

Residencial

6.468 m²

1.444 m²

7 hab

PAU 6

Residencial

1.637 m²

1.185 m²

12 hab

Sector

Ús

Àmbit

PMU 1

Residencial

PAU 2
PAU 3

Execució

Reserva
HS
4.986 m²st

%HS
Execució
80%

356 m²st

30%
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Residencial

TOTAL

SÓL
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5.238 m²

1.835 m²

5 hab

PAU

39.018 m²

17.473 m²

108 hab

TOTAL SÓL URBÀ

869.720 m²

URBÀ

5.342 m²st

30%

908.739m²

A continuació es fa un resum dels quadres incloent únicament les dades del SUD i
dels PAU de la zona centre inclòs Bellavista. no incloem les dades de Mas Isaac.
SÒL URBANITZABLE DELIMITAT

residencials

1r o 2on Q

Sector

Àmbit

Sostre

Habitatges

SUD 1

48.097

14.429

96

SUD 2

104.983

25.196

157

21%

SUD 3

52.771

12.665

79

11%

SUD 4

123.135

29.552

185

25%

SUD 5

27.512

8.254

55

7%

SUND 1

52.188

12.525

78

10%

408.686

102.621

650

37.381

15.717

94

TOTAL SUD CENTRE
TOTAL SÓL URBÀ PAU
PREVISIO HABITATGES NOVA
CREACIO O EN PAU

744

ESTIMACIO HABITATGES EN
PALAU CENTRE

675

TOTAL SOL NOVA CREACIO
O EN PAU
TOTAL SU PALAU
CENTRE
SUD 3
SUD 4

446.067

13%

110%

85%

522.627

52.771
123.135

10% DEL TOTAL SU CENTRE
24% DEL TOTAL SU CENTRE

La primera part d’aquest anàlisi vol posar de manifest el fet que la gran quantitat de
sòl urbanitzable delimitat que té Palau-saverdera és, al meu entendre i a dia d’avui,
excessiva. Si es compara la superfície de sòl urbanitzable respecte el Sòl urbà
consolidat a tot el municipi la proporció és de quasi el 55% (segons dades del
POUM). I si només tenim en compte la proporció de SUD sobre el SUC de la zona
urbana del centre aquesta proporció és del 85%
Si comptem la previsió d’habitatges de nova creació a la zona centre, 744, i fem
una estimació del numero d`habitatges del centre, segons les dades del mateixa
memòria del POUM, hi ha aproximadament 675 habitatges, la qual cosa vol dir que
es fa una previsió de creixement del 110%.
L’altra dada significativa és el fet que per aconseguir aquest increment de nous
habitatges es necessiti un increment de sòl del 85% respecte de l’existent. Aquest fet
ve determinat per la baixa densitat d’habitatges prevista als sectors pels nous
creixements. Això implica un consum excessiu de sòl, fet que avui en dia està
comprovat que és un error estratègic irreversible pel territori.
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Pel que fa al comparatiu de dades que s’obté del quadre cal posar en relleu també
el fet que el SUD-4 proporcionaria el 25% dels nous habitatges de nova creació al
centre, i que és el sector més gran dels proposats pel POUM, la seva superfície
suposa el 24% del total de SUC de la zona centre. Si sumen les dades del SUD-3 (en
tràmit de desclassificació), 11% d’habitatges i 10% de la superfície, veiem que la
possible desclassificació del SUD-4 afectaria a poc més d’un terç de la reserva de
sòl urbanitzable i d’habitatges del municipi.

S’opta per fer aquest recompte per posar èmfasi en la desmesurada proporció de
sòl que el POUM està posant en joc, i per fer evident la desproporció de creixement
previst en el moment en que les previsions demogràfiques del POUM no s’estan
complint de cap manera, més aviat al contrari, segons dades del IDESCAT la
davallada de població, tot i la creació de nous habitatges es considerable. La
població del 2019 és de 1.476 habitants, pràcticament sense canvis des dels 1.423
del 2008
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Caldrà, doncs, fer la reflexió de si Palau necessita aquest “rebost” tant important de
sòl urbanitzable, de si la tipologia i densitat d’habitatges és la adequada i de si la
ubicació d’aquest creixements previstos, al nord del casc urbà és la desitjada. Més
endavant a l’apartat de conclusions es farà la lectura crítica d’aquestes dades.
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DE L’ESTUDI DE MOBILITAT DEL POUM
Un altre aspecte de l’anàlisi quantitatiu d‘aquest informe fa referència a la mobilitat
que generarien els creixements proposats. A l’estudi de mobilitat que acompanya el
POUM, es detallen una sèrie d’esquemes que crec que serveixen per entendre de
nou la excessiva quantitat de sòl urbanitzable i en conseqüència la gran mobilitat
que generarien.

Esquemes d’accés i de connexió entre nuclis. Després de la desclassificació del
SUD3, la connexió de la zona centre i Bellavista restarà com a l’estat actual pel
carrer de La Mina.
Els esquemes de vialitat principal ja posen de manifest (1) el dèficit que suposa el
tram de vialitat del PAU-4 , per completar l’anella de circulació a la zona nord-oest
del nucli central, (2) la interrupció de la zona nord entre el carrer de la Ciutat i el
carrer Serra Verdera i (3) la difícil connexió travessant Can Muní.
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Aquest esquema de la mobilitat que generarien els nous SUD I PAU i la quantificació
de viatges generats explica perfectament que aquests problemes de connectivitat
a la zona nord es produirien i s’agreujarien només en cas d’executar-ne els
creixements. Cadascun dels nous creixements s’encarregaria de completar el seu
tros d’anella nord; però cal tenir en compte, que el tros de Can Muní i el PAU-4 son
aliens a aquests creixements i per tant no podrien solucionar completament el
problema. Per la qual cosa els 1.708 viatges del SUD-4 + els 105 del PAU-4 + els 35 del
PAU-8, i si no estès desclassificat; els 756 viatges del SUD-3; necessitarien un
replantejament a fons e la connectivitat de la zona nord.
D’altra banda s’han revisat aquests vials i es reitera la lectura de l’estudi de mobilitat
DALT - BAIX del nucli central i Bellavista, vials i recs, i es constata que a dia d’avui,
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hi ha un dèficit de connectivitat a la zona nord del nucli, i més tenint en compte que
els vials, alguns de terra, són poc eficients per a connectat transversalment les
bandes est i oest. Cal dir de totes formes que ara mateix afecta a poca població.
Tot i així es recomana intentar solucionar aquest dèficit d’urbanització dels carrers
de límit del nucli central

Potser la conclusió més important en revisar l’estudi de mobilitat i interpretar-ho en
clau de l’estat actual es que potser el vial de continuïtat que relliga la zona nord
només seria necessari en cas de desenvolupament dels SUD nord, 3 i 4.
Actualment és evident que aquesta zona del municipi té deficiències d’accessibilitat
que es podrien considerar “lleus”, i que bàsicament estan provocades per la
inexecució del vial del PAU-4, i a l’altra banda pel PAU-8 i per la manca
d’urbanització dels darrers habitatges als quals només es pot arribar des del vial de
les oliveres.
Per connectar les zones est i oest de la part nord, seria interessant explorar la
possibilitat de fer-ho travessant la finca de Can Muní, operació difícil ja que és sòl
urbà consolidat. Si més no s’hauria de plantejar el traçat d’un vial de servei per
sobre Can Muní que serveixi de connexió per vianants, bicicletes i vehicles de
manteniment o accés a equips d’extinció d’incendis
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CONCLUSIONS
VALORACIÓ D’ALTERNATIVES: MANTENIMENT, MODIFICACIÓ, O EXTINCIÓ DEL SECTOR
SUD-4
ESTAT ACTUAL: ANÀLISI URBANÍSTIC DE PREXISTÈNCIES I DE NECESSITATS
ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT.
L’estructura de la propietat és de finques grans a la zona nord-oest , i finques
disgregades i molt més petites a la zona sud-est del SUD-4. Es posa doncs de
manifest que aquestes finques que encara no tenen resolta la seva consolidació
urbana haurien de disposar de mecanismes de gestió urbanística sigui quina sigui la
decisió al respecte del SUD-4

PREXISTÈNCIES
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L’esquema anterior vol fer un petit resum d’alguns dels elements que a nivell
morfològic condicionen l’actuació a dur a terme en aquesta zona nord del poble i
que crec que haurien de tenir-se en compte per a prendre la decisió de mantenir,
modificar o extingir el SUD-4. A continuació s’enumeren per a ser recollits a la part
de conclusions.








Dificultat important en la materialització del vial del PAU-4, el traçat proposat
tindria un pendent superior al 8%, poc recomanable per un vial principal i
estructurant de la xara viària. La qual cosa dificulta l’accés de pujada i baixada
directa de la zona oest.
Diverses discontinuïtats ja esmentades en els carrers de límit.
Habitatges en sòl urbà no consolidat i PAU-8 a la zona est.
En groc, zones amb un pendent superior al 20% que segons la Llei d’urbanisme i
els seus desenvolupaments no son aptes per a ser urbanitzades.
Zones de vegetació consolidada i paisatge de murs de pedra seca, que
converteixen la zona en sensible des del punt de vista ambiental.
Diferenciació molt important de la zona est i oest del sector, des de Can Muní a
la dreta o a l’esquerra. Es detecten problemes i necessitats molt diferents a una
banda i l’altra

A continuació es quantifiquen i esquematitzen les diverses alternatives de viabilitat
urbanística contemplades en aquest estudi

Informe urbanístic SUD-4 palau-saverdera

setembre 2020

ALTERNATIVA 1: MANTENIMENT DEL SUD-4. ATENENT A LES DETERMINACIONS DEL
POUM.
A continuació es fa un petit resum numèric del desenvolupament del sector i es
proposa un esquema d’ordenació bàsic per a veure una possible configuració del
sector en relació a la resta del casc urbà de Palau-saverdera.
Es proposa una edificació d’habitatges unifamiliars en filera que permeti la connexió
i penetració de les zones de protecció i hidrològiques amb les zones verdes noves
cap el casc urbà, per aconseguir la millor integració ambiental i paisatgística de la
nova edificació i que en cap cas sobrepassin la cota 140.
Vist que s’han de incloure 185 habitatges es pot veure que serà difícil que s’integri
amb el “gra” de la resta d’edificació del centre, i que el nou creixement és
desproporcionat per les necessitats de creixement del poble.
SUD 4

123.135,06
109.289,85
13.845,21

EQUIPAMENTS
ESPAIS LLIURES
VIALITAT

13.845,21
38.911,71
8.365,72

EDIFICABILITAT MÀX. SUD3
NOMBRE MÀXIM HABITATGES 15HAB/Ha

29.552,41
185

SOSTRE HP
RÈGIM GRAL
CONCERTAT

8.865,72
5.910,48
2.955,24
81,00

11,24%
31,60%
6,79%
0,24
15,00

20%
10%
HPO

8.866

54
27

HPO

110,00
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ALTERNATIVES 2:
2.1
MODIFICACIÓ DEL SECTOR: OPCIÓ 50%
Àmbit del 55% del sector SUD-4 actual / 102 nous habitatges (45 HPP) / Zones
edificables fent façana a la zona nord del casc urbà / zona verda de 25-30 m
lineals per que siguin útils i funcionals pel casc urbà i faci de límit per evitar nous
creixements a la muntanya / possible exclusió de zones de protecció ambiental i
hidrològica / l’equipament discontinu es mantindria proporcionalment / vial
perimetral de serveis,....

SUD-4 NOU
ZV
Z PROT HIDROL
Z PROT AMB
VIALITAT
Z
Z EXIST
EQUIP DISCONT 12%
EDIF. MÀX. SUD4 NOU
NOMBRE MÀXIM HABITATGES 15HAB/Ha

0,24
15,00

HAB EXIST
HAB LLIURE SUP
HAB LLIURE MITJA M2

SOSTRE HP
RÈGIM GRAL
CONCERTAT
HPP TOTAL

67.856,00
11.743,00
2.376,00
8.561,00
10.981,00
19.206,00
7.639,00
7.350,00
16.285,44
102

TOTAL
17%
4%
13%
16%
28%
11%
11%

55% DE SUD-4
31,60%

6,79%

11,24%
97,784

4,00

166,55

11.399,81
235,46

3.257,09
1.628,54

20%
10%

30
15

110,00
110,00
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MODIFICACIÓ PER ACONSEGUIR L’EDIFICACIÓ DE FACANA MÍNIMA PER A
CONSOLIDAR LA ZONA NORD DEL CASC URBÀ.

Àmbit inferior al 50% del sector SUD-4 actual / 50-75 nous habitatges / Zones
edificables fent façana a la zona nord del casc urbà i permeables la penetració del
verd existent, sense fer frontera al casc urbà / zones verdes de 25-30 m lineals per
que siguin útils i funcionals i contigües al casc urbà / exclusió de zones de protecció
ambiental i hidrològica / vial perimetral de serveis / dubte molt important de la
possible connexió del vial perimetral travessant Can Muní,.....
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MODIFICACIÓ MÍNIMA DEL
SECTORS EST I OEST DEL SUD-4

SECTOR. DIFERENCIANT NECESSITATS DELS

Desenvolupament del SUD-4 només de la banda oest per materialitzar façana final
del casc i proposta d’un nou àmbit de gestió urbanística a la zona oest amb el vial
de serveis de connexió est oest pel nord del casc urbà.

SUD-4 OEST
ZV
Z PROT HIDROL
Z1
Z2

2.055,00
3.277,00

Z PROT AMB
Z3
Z EXIST 1
Z EXIST 2
VIALITAT

PARCIAL
20%

2.376,00

9%

5.361,00
7.374,00

VIALITAT
SUD-4 EST
ZV

26.303,00
5.332,00

2.383,00
4.028,00

12.735,00
5.860,00

48%
22%

34.203,00
6.411,00

19%

8.561,00
6.471,00
4.291,00
3.348,00
5.121,00

25%
19%
13%
10%
15%

0,28
0,38

27,29
37,54

0,34

32,95
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ALTERNATIVA 3. EXTINCIÓ - DESCLASSIFICACIÓ - DE L’ACTUAL SUD-4.
Ja s’han analitzat les seves conseqüències. Desclassificar aquest sector vol dir
extingir el 24% del terreny previst pels nous creixements de Palau-saverdera en zona
centre i cancel·lar la futura construcció el 25% dels habitatges de nova creació (185
dels 744 de la zona centre). Si sumen les dades de la desclassificació recent del
SUD-3, tenim com a resultat minvar en poc més d’un terç les previsions de
creixement urbanístic del municipi i afegir els 123.135 m2 del SUD-4 al SNU o als sòls
d’especial protecció paisatgística i/o hidrogràfica
Ja s’ha apuntat que aquesta extinció de sòl urbanitzable caldrà implantar-la previ
estudi de les necessitats urbanístiques bàsiques de la zona nord, com son la provisió
dels serveis urbans mínims dels habitatges de la zona i la possible materialització
d’un vial de servei, que connecti les zona est i oest per sobre de Can Muní i que
serveixi de tallafocs per la façana nord.
També és necessari apuntar que aquesta desclassificació farà que el municipi a la
llarga deixi d’obtenir els sistemes d’equipament previstos (13.845 m2 en sector
discontinu de la zona esportiva), sòl per a la construcció d’uns 81 habitatges de
protecció pública, les zones verdes que se’n derivessin del desenvolupament
urbanístic, així com un mínim del 10% d’aprofitament mig del sector.
VALORACIÓ I PROPOSTA D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA
Una vegada fet l’anàlisi, vista l’oportunitat i apuntades les alternatives que s’han
estudiat, es fa un resum dels arguments que incideixen en la sostenibilitat del SUD-4.
Aquesta revisió de la sostenibilitat s’ha abordat des del punt de vista qualitatiu, en
gran mesura a la primera fase de l’informe, i d’altra banda s`han donat alternatives
de planejament per a millorar la integració urbanística del sector en aquesta
segona part.
En aquest sentit s`ha dit que caldrà posar èmfasi en els valors ambientals i
paisatgístics de la zona nord del municipi, sobretot, com a “porta” d’accés i
“façana” del SNU I zones de protecció de la Serra de Rodes. És per això que
qualsevol intervenció que s’hagi de dur a terme en aquests terrenys haurà de tenir
molt en compte tots aquests aspectes qualitatius per a garantir la millor integració
paisatgística dels nous creixements, si aquests es produeixen.
Serà, doncs, molt important per aconseguir aquests objectius ser molt exigent
respecte de la redacció del planejament derivat que es pugui desenvolupar en un
futur. En qualsevol cas l’alternativa d’actuar mínimament per a arreglar els possibles
dèficits de la zona sempre serà adient com a mesura conservadora i de poc risc
ambiental i sostenible. En aquest sentit s’apunta la possibilitat esbossada en alguna
de les alternatives d’incloure els habitatges existents en polígons d’actuació
urbanística puntual per resoldre els problemes de la seva consolidació com a sòl
urbà.
Com ja s’ha exposat a l’anàlisi hi ha diverses raons quantitatives que indiquen que la
proporció de sòl urbanitzable en global és excessiva. Això juntament amb el fet de
que hi ha polígons d’actuació urbanístics encara per desenvolupar, i que son
realment importants per a completar l’estructura urbanística del casc urbà, ens fa
reflexionar al respecte de la prioritat que s`hauria de donar a les actuacions
urbanístiques futures.
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Potser una de les raons quantitatives de més pes és la d’una evolució demogràfica
estancada des del 2008 i que cap indicador fa preveure que serà a l’alça o molt a
l’alça en un futur immediat.
Un altre aspecte molt important que cal tenir en compte per a decidir el devenir del
SUD-4 és el fet que no es preveu cap tipus d’implicació econòmica si es decidís
desclassificar el sector; ja que des del 2007, ni durant el període de vigència de
l’actual POUM (2012), no hi ha hagut cap iniciativa dels propietaris dels terrenys per
engegar cap tipus de desenvolupament urbanístic.
Pel que fa a l’altre aspecte quantitatiu com és la mobilitat que puguin generar els
nous creixements ja s’ha fet l’anàlisi de la seva gran afectació al conjunt del casc
urbà. Però el que considerem més important és donar prioritat a les actuacions en
sòl urbà consolidat ja previstes en els PAU i que haurien de ser prèvies i connexes al
possible desenvolupament de nous creixements per donar funcionalitat real a la
xarxa actual tant viària com de vianants. Al meu entendre, caldria abordar de forma
prioritària aquestes operacions de consolidació de la trama urbana, i canviar
l’enfocament dels nous creixements per que se situïn en continuïtat amb la trama
urbana i en terrenys de topografia, i sensibilitat ambiental menys compromesa que
el mateix SUD-4
De forma paral·lela a la pertinent Modificació del POM es recomana endegar un
estudi més detallat - a nivell d’ordenació i econòmic - de les actuacions necessàries
per a pal·liar alguns dèficits bàsics ja apuntats en l’apartat d’alternatives. com per
exemple la urbanització i millora dels accessos als habitatges no “connectats” a la
xarxa de serveis del conjunt urbà – zona est del sector- i un vial de servei, apte per
vehicles de serveis - bombers i manteniment – bicicletes i vianants, per sobre de
Can Muní i que relligui la zona nord del casc.
Tots aquests arguments fan que, al meu entendre, la solució més adient pel SUD-4
passi per la seva modificació mínima, en el ben entès que els problemes esmentats
de connexió dels habitatges existents i la dotació del vial de servei sigui una prioritat
a resoldre a la zona. Aquesta modificació propiciarà un mínim creixement que
permeti costejar la urbanització, i endreçar la “façana” nord del nucli de Palausaverdera. Cal apuntar que no es descarta la desclassificació, com la que ja s’ha
iniciat al SUD-3, tot i que sense descuidar els aspectes urbanitzadors abans
esmentats que hauria d’assumir el mateix ajuntament.
Sempre tenint en compte que la decisió sobre el destí dels terrenys dels SUD-4
s’haurà de prendre de forma consensuada al consistori de Palau-saverdera per tal
de prioritzar les diverses actuacions urbanístiques proposades en aquest i l’anterior
informe.
Palau-saverdera, setembre de 2020
Miquel Àngel Gallardo Merino. Arquitecte
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