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1. INTRODUCCIÓ 

1.1. INTRODUCCIÓ i OBJECTIUS. 

El present informe Ambiental Estratègic correspon a la Modificació Puntual del text refós núm. 3 del Pla 
d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Palau Saverdera en el sector SUND-1 de sòl 
Urbanitzable No Delimitat definit en el POUM a on es contempla un canvi de límits del sector i la 
delimitació del PP SUD-7 dins el mateix. Aquest sector es troba a l'extrem sud-est del nucli urbà de 
Palau Saverdera. 

En aquest sector el POUM va definir un nou sector de Sòl Urbanitzable No Delimitat SUND-1 que incloïa 
les zones edificables afectades a més de noves zones per ressituar aquests sòls edificables afectats 
com a conseqüència de les grans cessions dels espais reservats com a connectors biològics. 

Aquest Informe Ambiental Estratègic es redacta tal i com es demana en la legislació urbanística vigent, 
d’acord amb l’article 101 i 106 del Decret 1/2010, del 10 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament de la 
Llei d’Urbanisme. 

Urbanísticament el municipi de Palau Saverdera ve regulat pel POUM (Pla d'Ordenació Urbanística 
municipal) fou aprovat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de 2 de febrer del 
2012 supeditat a la presentació d’un text refós amb la incorporació de diversos requeriments. El text 
refós va ser aprovat definitivament en sessió de 19 de juliol de 2012 i va ser publicat al DOGC el 16 
d’octubre del 2012. 

El POUM va incorporar les directrius del Pla Director Urbanístic Serra de Rodes aprovat el 15 de 
novembre de 2006, publicat al DOGC núm. 4798, de 12 de gener de 2007 (Aprovació definitiva de la 
modificació puntual i refosa l'1 d'abril de 2014, publicat al DOGC núm. 6620, de 12 de maig de 2014), i 
del Pla Territorial parcial de les Comarques Gironines aprovat el 14 de setembre de 2010, publicat al 
DOGC núm. 5735 de 15 d'octubre de 2010. La incorporació d’aquestes directrius, relacionades amb la 
reserva de certs espais com a connectors biològics (entre d’altres), varen tenir especial incidència en 
el sector sud-est del nucli urbà afectant diferents sòls urbanitzables. 

El POUM va definir un nou sector de Sòl Urbanitzable No Delimitat SUND-1 que incloïa les zones 
edificables afectades a més de noves zones per ressituar aquests sòls edificables afectats com a 
conseqüència de les grans cessions dels espais reservats com a connectors biològics. 

Per una banda això va suposar un increment notable del sostre edificable resultant, en relació al 
planejament anterior i un increment tal de les densitats que limiten la viabilitat d’emplaçar els 
aprofitaments resultants. Per l’altre, la vinculació de sectors urbans d’estructura urbana diferent, com a 
conseqüència de les estratègies urbanístiques de compensació i equilibri de càrregues i beneficis, amb 
la definició d’un nou viaducte. 

Aquesta Modificació Puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Palau Saverdera es redacta 
amb els objectius de: 
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Desclassificar els sòls que han de ser de protecció paisatgística i hidrològica del marge 
esquerra del rec del Serrat del Nin i reduir l’àmbit del SUND-1. En conseqüència reduir l’edificabilitat 
resultant amb l’objectiu de formar un límit urbà de transició de baixa edificabilitat. 

Segregar del SUND-1 el desenvolupament del sòl edificable previst en el marge esquerra del 
SUND-1 i vincular-lo urbanísticament amb l’antiga UA Bellavista, reconeixent el límit que forma el 
sistema hidrològic del rec, evitar la construcció d’un nou pont i recollir les estratègies urbanístiques del 
PDUSR per aquest sector 

Delimitar un nou PP SUD-7 en la part esquerra de l'àmbit del SUND-1 en la franja urbanitzada 
sud del carrer Plató, que defineixi la reparcel·lació necessària per situar les finques amb aprofitament i 
els àmbits de cessió.  

Adaptar els paràmetres urbanístics del SUND-1 a l’àmbit resultant. 

Completar el creixement del sector SUD 2 en sentit sud en baixa intensitat edificatòria i amb un 
alt percentatge d’espai lliure privat que tanqui el creixement urbà en aquest àmbit. Se situen 8 
habitatges lliures en la clau 5g2 en la franja oest i 20 habitatges a la franja est.  

• Incrementar l’oferta d’habitatge social al municipi i situar-lo en barreja de tipologies 
residencials. Aquests habitatges s’emplaçaran en un àmbit de 9.214,84m2. L’habitatge social es 
desplegarà en les tipologies edificatòries més adequades per assolir una bona transició paisatgística 
amb el SNU, amb importants espais lliures comunitaris situats majoritàriament al sud. El planejament 
derivat haurà d’incorporar un estudi específic que justifiqui l’acompliment d’aquest objectiu de transició 
paisatgística.  

L’àmbit de la modificació correspon al sector de Sòl Urbanitzable no Delimitat número 1 (SUND 1) que 
trobem a l'extrem sud-est del nucli urbà a continuació de la urbanització Bellavista, per sota del carrer 
del Plató i resseguint el curs del rec del Serrat del Nin que fa d’eix central del sector. 
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1.2. LEGISLACIÓ 

El present Document Ambiental Estratègic (DAE) correspon al document necessari per a l’avaluació 
ambiental estratègica simplificada requerida per acompanyar la Modificació Puntual del planejament 
general (POUM). 

Actualment, en l’avaluació ambiental estratègica a Catalunya ens trobem en un període d’impàs, donat 
que és vigent la llei 21/2013 estatal, d’avaluació d’impacte ambiental, i encara no s’hi ha adaptat la llei 
catalana 6/2009, d’avaluació ambiental de plans i programes. Mentre tant, és vigent la disposició 
addicional vuitena de la llei 16/2015 del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de 
l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica, que 
bàsicament compara els dos processos normatius tant terminològicament com en qüestió de 
procediment. 

L’article 117 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme, 
anomenat Modificació dels instruments de planejament urbanístic diu en el seu punt 1 

“S’entén per modificació del pla d’ordenació urbanística municipal la introducció de qualsevol tipus de 
canvis en les seves determinacions, inclosos els canvis en la classificació del sòl i els sistemes 
generals” 

i per altra part en el punt 3 diu que “la tramitació de les modificacions dels plans urbanístics se subjecta 

al mateix procediment que la seva formació”, de manera que queda clar que cal redactar, d’acord amb 
la llei 21/2013 de 9 de desembre d’avaluació ambiental, un Document ambiental estratègic (DAE). 

Per la seva part, l’article 106 del Reglament parla sobre la “Informació pública de l’avanç de l’instrument 
de planejament”. L’apartat d) del punt 2 parla sobre l’informe ambiental preliminar ara anomenat 
Document Ambiental Estratègic, a presentar: 

“Si l’instrument de planejament està sotmès a avaluació ambiental, l’avanç de l’instrument de 
planejament ha de contenir un informe ambiental preliminar per tal que l’òrgan ambiental pugui 
determinar l’amplitud, nivell de detall i grau d’especificació de l’informe de sostenibilitat ambiental. Sens 
perjudici del què pugui establir la normativa sobre avaluació ambiental de plans i programes, l’informe 
ambiental preliminar ha de contenir els aspectes assenyalats en les lletres a i b de l’article 70 d’aquest 
Reglament.” 

La llei 16/2015 del 21 de Juliol de simplificació de l’activitat administrativa de l’administració  de la 
Generalitat i dels Governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, en l’apartat 6 de la 
disposició addicional vuitena estableix els supòsits d’avaluació ambiental estratègica (ordinària i 
simplificada)., on es determina que:  

b) Són objecte d’avaluació ambiental estratègica simplificada: 

Primer. Els plans directors urbanístics i les normes de planejament urbanístic. 

Segon. Els plans parcials urbanístics i els plans especials urbanístics en sòl no urbanitzable no 
inclosos en l’apartat tercer de la lletra a en el cas que desenvolupin planejament urbanístic general no 
avaluat ambientalment o planejament urbanístic general avaluat ambientalment si aquest ho determina. 
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Tercer. Les modificacions dels plans urbanístics dels apartats primer i segon que constitueixin 
variacions fonamentals de les estratègies, les directrius i les propostes o de la cronologia del pla que 
produeixin diferències en els efectes previstos o en la zona d’influència. 

Quart. Les modificacions dels plans urbanístics que són objecte d’avaluació ambiental 
estratègica ordinària que no constitueixin variacions fonamentals de les estratègies, les directrius i les 
propostes o de la cronologia del pla, però que produeixin diferències en els efectes previstos o en la 
zona d’influència. 

En aquest el present cas podria correspondre a un supòsit d'aquest quart punt. 

Així mateix l’article 29 de la llei 21/2013 Sol·licitud d’inici de l’avaluació ambiental estratègica 
simplificada determina el contingut que han de tenir i es diu: 

1. Dins del procediment substantiu d’adopció o aprovació del pla o programa, el promotor ha 
de presentar davant l’òrgan substantiu, juntament amb la documentació exigida per la legislació 
sectorial, una sol·licitud d’inici de l’avaluació ambiental estratègica simplificada, acompanyada de 
l’esborrany del pla o programa i d’un document ambiental estratègic que ha de contenir, com a mínim, 
la informació següent:  

a) Els objectius de la planificació.  
b) L’abast i el contingut del pla proposat i de les seves alternatives raonables, tècnicament i 

ambientalment viables.  
c) El desenvolupament previsible del pla o programa. 

  d) Una caracterització de la situació del medi ambient abans del desenvolupament del pla o 
programa en l’àmbit territorial afectat.  

e) Els efectes ambientals previsibles i, si és procedent, la seva quantificació.  
f) Els efectes previsibles sobre els plans sectorials i territorials concurrents. 
g) La motivació de l’aplicació del procediment d’avaluació ambiental estratègica simplificada.  
h) Un resum dels motius de la selecció de les alternatives previstes.  
i) Les mesures previstes per prevenir, reduir i, en la mesura que sigui possible, corregir 

qualsevol efecte negatiu rellevant en el medi ambient de l’aplicació del pla o programa, tenint en compte 
el canvi climàtic.  

j) Una descripció de les mesures previstes per al seguiment ambiental del pla.  

Així doncs, el present Document Ambiental Estratègic es redacta seguint aquesta normativa.
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1.3. ANTECEDENTS 

L’ajuntament va redactar una proposta, la Modificació Puntual MP3 a nivell d’avanç de modificació 
puntual del POUM, amb l’objectiu de modificació de l’àmbit SUND 1, tot desvinculat del mateix la franja 
de terrenys que donen front al carrer Balmes.  Així tenim que: 

- La proposta posava ordre al contingut de SUND 1 i defensava tant l’interès públic com el privat 
al reconduir una proposta impossible a una de factible.

La Comissió Territorial d’urbanisme de Girona va informar desfavorablement la proposta MP3 desatenent 
que:

- És una oportunitat per arreglar el despropòsit del POUM per a l’actual SUND 1.  
- Menysté que s’eliminen 70 dels 98 habitatges potencials.  
- No valora l’interès públic per evitar una de concentració de 98 habitatges sobre un sol de 2,15 

Ha, que representa una densitat de 45,6 hab/ha.  
- No valora el fet que aquesta actuació urbanística sobre la franja del carrer Balmes no suposa cap 

obra civil d’urbanització, doncs tal com s’ha dit el carrer ja està fet.  
- No valora que la reducció d’habitatges sobre els terrenys de la franja porta a la conclusió que no 

cal fer cap altre pont entre els dos marges del rec, evitant l’impacte ambiental.  
- No valora que aquesta franja de 5 parcel·les queda integrada com a continuïtat de Bellavista. Es 

continuarà proposant la mateixa tipologia d’habitatge unifamiliar aïllat. 

En funció de tot això, la nova proposta de modificació del POUM que es plateja: 

Modificar el SUND 1 per tal de desvincular la franja del carrer Balmes de la resta de l’àmbit, 
reordenant els seus paràmetres i continuarà denominant-se SUND 1.  

S’abandona la idea de considerar la franja Balmes com a sol urbà.  
Es delimita la franja del carrer Balmes i entorns de sol protegit ja sigui paisatgístic i hidrològic, 

per a constituir e un polígon urbanitzable delimitat que correspondrà a SUD 7  
La resta del sol de protecció paisatgística quedarà desclassificat i fora per tant de l’àmbit SUD 7.  
El SUD 7 es desenvoluparà amb un Pla Parcial i efectuarà les següents cessions:  

Zones verdes de protecció paisatgística i hidrològica  
EDAR que queda dins de l’àmbit SUD 7  
Compensació econòmica per a equipaments i pel 10% d’aprofitament 

La franja residencial quedarà parcel·lada en cinc unitats de la següent manera:  

4 parcel·les per a edificació, unifamiliar aïllada, tipologia Bellavista.  
1 parcel·la per a HPO, que recollirà el 30% del sostre de SUD 7, i s’implementarà en 

edificació plurifamiliar aïllada amb els mateixos paràmetres urbanístics que les altres 4 parcel·les. 
El grau edificatori serà sensiblement el mateix. 
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2. DETERMINACIÓ REQUERIMENTS AMBIENTALS SIGNIFICATIUS EN 
L’ÀMBIT DEL PROJECTE 

2.1. Descripció dels aspectes ambientalment rellevants 

1. Situació geogràfica 

El terme municipal de Palau-saverdera pertany a la comarca de l’Alt Empordà i s’estén des dels 
vessants sud-occidental de la serra de Rodes fins als marges de l’antic estany de Castelló, avui 
dessecat. Comprèn el poble de Palau-saverdera (cap del municipi i on es concentra la major part de la 
població) i l’antic veïnat de les Torroelles, format per masies en el sector meridional, així com diverses 
urbanitzacions, destacant sobretot el Mas Isaac i Bellavista, les dues molt properes al nucli urbà. 

El municipi té una extensió de 16,47 km2, amb una diferenciació molt clara del territori que ocupa, ja 
que combina una part important de la plana de l’Empordà i una part molt més abrupte, que correspon 
a la part baixa de la serra de Rodes (serra de Verdera). La població del municipi és de 1.456 habitants 
(cens 2.020) amb un creixement significatiu en els darrers anys i es troba concentrada sobre tot en el 
nucli urbà (71%), en quatre urbanitzacions (Mas Isaac, Bellavista, Balcó de l’Empordà i Mas Bohera) i 
diversos masos disseminats que s’estenen per la plana. Tot i així, Palau està considerat com un poble 
turístic, ja que hi ha nombroses segones residències, sobretot en les urbanitzacions que envolten el 
nucli urbà. 

Bona part del terme està situat dins els límits dels parcs naturals del Cap de Creus (l’àrea de la serra 
de Verdera) i dels Aiguamolls de l’Empordà en la part baixa del terme. Les zones de protecció dels dos 
gairebé representa el 50% de la superfície municipal fet que confirma el seu interès ambiental i sobretot 
botànic i zoològic, sense deixar de banda el geològic.  

El municipi limita amb: 

- Al nord  amb la Selva de Mar, a través de la carena del castell de Sant Salvador i el 
Puig de Queralbs, i amb Port de la Selva 

- Al sud  amb Castelló d’Empúries, a través del rec Madral 
- A l’oest  amb Pau, a través del rec de Cap de Terme  
- A l’est  amb Roses, a través del rec de Cap de Terme 

Pel que fa a l'economia, la proximitat de Roses i el litoral, i d’una certa influència del turisme a les 
darreres dècades, ha tret importància a l’activitat tradicional, agrícola i ramadera a favor dels sectors 
de serveis, indústria i construcció. L’activitat industrial és molt concentrada en la construcció, que 
comprèn nombroses petites empreses, mentre que la resta es reparteix entre els rams de l’alimentació, 
el metall i la fusta. L’estació hidroelèctrica de la Torre del Vent, garanteix el subministrament elèctric del 
nord de la Costa Brava. El comerç és representat majoritàriament pels establiments d’alimentació.  

Palau-saverdera és comunicat per la carretera local de Roses a Vilajuïga, que enllaça amb la N-260 de 
Figueres a Portbou. Un camí porta des de Palau-saverdera a Castelló d’Empúries per les Torroelles i 
una àmplia zona del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà; una bifurcació enllaça amb la carretera 
comarcal C-260 de Figueres a Roses.
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El sector del projecte es troba situat a l'extrem sud-est del nucli urbà i concretament delimita: 

- Al nord   amb el subsector SUD 2 pendent de desenvolupar 
- Al nord-est   amb el carrer Plató i l'extrem sud de la urbanització Bellavista  
- Al sud   la finca de Can Llobet i camps de conreu d'oliveres 
- A l'est   el rec del Serrat del Nin 
- A l'oest   el camí de la Creu  

Situació municipi a la comarca Límit municipal i situació dins el terme 

2. Descripció de la zona: 

Aquest sector amb una superfície segons les dades del POUM de 49.422,62 m2, es troba situat a l'extrem 
sud-est del nucli urbà de Palau Saverdera, gaire a continuació del sòl urbà i separat del mateix per un 
sector encara sense urbanitzar (SUD-2). 

El sector SUND-1 té una forma irregular i es desenvolupa a cada costat del rec del Serrat del Nin, amb 
una forma paral·lela cap el sud del tram urbà fora de l'extrem sud-oest que presenta una forma de cunya 
amb punta cap el sud. 

Concretament els límits actuals del Sector SUND-1 són: 

 Al nord-oest  sector de sòl urbanitzable delimitat Sud-2 que es troba just per sota del 
sòl urbà concretament de la urbanització Bellavista 

Al nord-est:   amb el carrer de Plató i un sector de sòl urbà ja urbanitzat de l'antiga 
unitat d'actuació (UA) Bellavista 
 Al sud-oest:  amb una franja de sòl no urbanitzable paral·lela al Camí de la Creu que 
arriba fins a la carretera de Roses i que són els camps d'oliveres a l'entorn de Can Llobet 
 Al sud-est  envoltant la llengua del subàmbit del marge esquerra del rec del Serrat 
del Nin, amb sòl no urbanitzable amb clau 6 PEA (Zona perifèrica de protecció i connexió). Indret a on 
s'ajunten el rec del Serrat d'en Nin i el rec del Salt de l'Aigua 
 A l'est   terreny forestal de brolla amb arbres pròpia d'aquest entorn i el curs de 
l'antic rec de la Multra 
 A l'oest   el camí de la Creu que va des de la urbanització Bellavista fins a la 
carretera de Roses 
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Correspon a un sector de límit urbà situat, en bona part, en la transició de l’espai urbà amb els espais 
naturals perifèrics del PEIN Aiguamolls de l’Alt Empordà. 

Tot el sector que s'articula a cada costat d'un eix central i que correspon al rec del Serrat del Nin i es 
poden diferenciar clarament dos subsectors separats per l'esmentat curs fluvial: 

Les coordenades dels diferents extrems del sector són: 

 Extrem Nord-est   X= 512.880 Y= 4.683.360   Z= 89 
 Extrem nord-oest   X= 512.560 Y= 4.683.575  Z= 94 
 Extrem nord-est   X= 512.535 Y= 4.683.560  Z= 91 
 Extrem sud    X= 512.735 Y=4.683.125  Z= 66 

a/ Subsector oest: 

Correspon a un subsector amb una superfície a l'entorn de les 2,00 Ha i que correspon a un terreny amb 
un relleu irregular que va baixant cap el sud i format per diverses terrasses agrícoles amb plantacions 
d'oliveres de mida gran i en cada parcel·la i les terrasses es troben separades entre sí, per a parets de 
pedra seca més o menys ben conservada. No hi ha cap mena de vegetació destacable excepció de les 
plantacions d'oliveres i la vegetació ruderal que acompanya aquesta tipologia de conreus. 

L'extrem de ponent presenta un relleu més planer mentre que quan ens acostem al sector més proper al 
rec del Serrat del Nin el relleu es trona més accidentat i lesa parcel·les d'oliveres són més irregulars 

Dins aquest subsector no hi ha cap masia ni construcció i seria una continuació, pel que fa a la tipologia 
del terreny, del que trobem al nord del mateix i en les finques de l'entorn de Can Llobet  

La superfície total del subsector és de 19.702 m2

L'accés a aquest subsector es faria des del camí de la Creu, que com hem dit, fa de límit de ponent del 
mateix.
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 b/ subsector est:  

Situat a llevant del rec del Serrat del Nin i que correspon a un terreny erm procedent d'un antic camp de 
conreu abandonat, que va sent colonitzat per la vegetació forestal que es va implantant poc a poc i 
dominat per la vegetació ruderal (fonoll, gramínies...), però amb nombrosa presència de peus aïllats de 
suros, pins i oliveres joves (espontànies) i que progressivament van facilitant que pugui ser colonitzada 
per la vegetació forestal, cada vegada més dominant. Aquesta vegetació forestal es fa més densa a 
mesura que anem més cap a l'extrem sud i també canvia quan ens acostem a l'entorn del rec a on el 
relleu és més accidentat i més presència de roures. En cap cas correspon a una veritable massa forestal. 
Popularment aquest sector es coneix amb el nom de La Multra. 

En les dates que s’ha portat a terme el treball de camp (setembre 21) en la franja de terreny més propera 
al carrer de Plató s’ha portat a terme una desbrossada de tot el sotabosc i tala d’alguns d’arbres (fins i 
tot algun suro de mida prou gran) com a franja de protecció d’incendis a l’entorn de la urbanització. 

Dins aquest subsector no hi trobem a dia d'avui cap masia, habitatge o qualsevol altra construcció, ni 
tampoc cap camí que doni accés al sector ni permeti creuar-lo fora de diversos corriols que s'han format 
per la part central a on hi ha menys vegetació. 

Al llarg del rec del Serrat del Nin, no trobem una vegetació de ribera associada, ja que presenta un estat 
de degradació important i la seva llera es troba molt encaixada i és molt estreta. Al seu entorn trobem 
una certa vegetació de roures (llera esquerra) o d'oms (llera dreta) però amb molt presència de bardisses. 
Aquesta franja resseguint el curs del rec és molt estreta i no s'allarga més de 5 metres a cada costat. 
Darrerament també s’ha portat a terme una desbrossada important de la vegetació que hi ha a l’entorn 
del rec des del carrer de Balmes cap el sud, que ha deixat clarament al descobert la seva llera 

No hi ha cap curs fluvial dins el subsector fora del rec del Serrat del Nin que fa de límit entre els dos 
subsectors i només a l'extrem sud est el rec del Salt de l'Aigua fa de límit exterior del mateix 

Vegetació dominant dins el subsector est per sota del carrer de Plató 

L'accés a aquest subsector es faria des del seu extrem nord, concretament des del carrer de Plató. 

Està format per la finca cadastral del Polígon 3 parcel·la 185 de referència cadastral núm. 
17127A00300185000QM (suelo sin edificar; matorral) amb una superfície de 28.133 m2 segons cadastre.  
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Tota la finca del projecte es troba fora dels límits de qualsevol zona de protecció ambiental (Pla d’Espais 
d’Interès Natural, Xarxa Natura 2000,...), ni tampoc està catalogat com a Lloc d’Interès Comunitari (LIC), 
ni zona d’especial protecció de les aus (ZEPA). 

Tot aquest entorn no s'ha inclòs dins de cap figura de protecció geològica com poden ser geòtops o 
geozones. 

3. Relleu 

El territori municipal de Palau Saverdera comprèn tres sectors diferenciats. A tramuntana i llevant arriba 
fins a la carena més elevada de la serra de Rodes i incorpora el seu vessant meridional, molt abrupte i 
rocós. Aquest sector muntanyós enllaça, vers ponent i SE, amb els repeus de la serra, terrenys aspres i 
en pendent on és emplaçada la vila, els quals donen pas a les terres de la plana al·luvial que s’estenen 
per tot el sector de migdia fins a ocupar espais o marges de l’antic estany de Castelló, dessecat i convertit 
en aiguamolls, pastures i conreus. 

Els cims més alts de la serra de Rodes i els seus vessants abruptes configuren més d’una tercera part 
del territori. L’alterosa muntanya de Verdera (670 m) que fa de límit amb el Port de la Selva i la Selva de 
Mar domina el poble per llevant. Cap el SE la carena segueix pel pla d’Està i la muntanya de Queralbs 
(659 m), límit amb la Selva de Mar i Roses.  

La serra és drenada per torrenteres; els seus vessants donen pas als repeus de desnivell molt més suau, 
on es troba la vila, fins a enllaçar amb les terres només ondulades o completament planeres del sector 
meridional del terme, només d’uns 4 o 5 m d’alçada vers el seu límit prop del Rec Madral i la Caseta de 
l’Estany.

Com més pròxim a la serra el terreny és més sec i rocós, drenat per cursos torrencials com el Torrent 
Tort i el rec del Cap de Terme o Madral, la riera de Palau o el torrent del Bac. Tanmateix, en aquest espai 
aspre i accidentat brollen fonts d’anomenada com la font de Sant Onofre, la font del Mas Ventós i la font 
de Dalt, aquesta dins el nucli de la població. 

El poble de Palau-saverdera es troba a l’entorn de la cota 78, just al peu de la serra de Verdera.  

Aquest relleu irregular, sobretot al nord, fa que les zones amb pendent superior al 20% sigui molt 
important, però concentrades sempre al nord del casc urbà de Palau-saverdera i de les urbanitzacions 
del mas Isaac i Bellavista. Aproximadament 394 ha, un 25% del terme, presenta trams amb pendents 
superiors al 20%. 

Si ens situem en la zona del projecte tenim que correspon a un entorn d'un relleu mitjanament accidentat 
en el sector est i més planer en el sector oest a on hi ha les plantacions de les oliveres, que va baixant 
de manera progressiva cap a l'extrem sud-est a on conflueixen els dos recs que encerclen el sector. Tot 
el sector més estret de la llera dret del rec del Serrat del Nin correspon a diversos camps d'oliveres situats 
a l'entorn de la cota 84, mentre que a l'esquerra del rec tot el sector va baixant des de la cota 92 a tocar 
el carrer de Plató fins la cota 68 de l'extrem sud a on conflueixen els dos recs, per tant en aquest subsector 
el relleu és lleugerament més accidentat, però la baixada és bastant suau i progressiva. 

El punt més alt del sector correspon a l'extrem nord-oest (cota 93) i el punt més baix a l'extrem sud que 
es troba a la cota 68. 
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Segons consulta de la informació disponible de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya i que s'ha 
pogut certificar en el treball de camp portat a terme, dins l'àrea del projecte hi ha alguns sectors amb 
pendent superior al 20% que es troben: 

- Llera dreta del rec del Serrat del Nin: bona part de l'àrea central del mateix i que afecta diverses 
parcel·les de plantacions d'oliveres  

- Llera esquerra del rec del Serrat del Nin: zones molt puntuals i que es localitza a l'extrem nord-
oest del mateix a l'entorn de la llera del rec i dues petites àrees de la part central i sud del 
subsector. 

Es poden consultar les àrees amb pendent superior al 20% en el plànol escala 1:3.000 de l'annex plànols 
del present document. 

4/ Geologia 

Palau-saverdera es troba dins de dues grans unitats geològiques, la depressió neògena al centre i sud, 
i la unitat paleozoica del Pirineu a la serra de Rodes, al nord, cadascuna d’elles associada a una forma 
concreta de relleu, com són la muntanya de la serra de Rodes i la plana empordanesa. 

 a/ La Serra de Rodes pertany a la unitat de les granodiorites de Roses – Rodes del Carbonífer-
Pèrmic on domina sobretot la granodiorita. Aquest sector s’estén cap a occident fins a la carretera GI-
610, mentre que la part oriental és on trobem les zones més elevades dominades sobretot per les 
pissarres que van ser afectades per un metamorfisme de contacte en el període Carbonífer – Permià. 
Cal destacar la presència de filons de quars, que en altres èpoques van ser explotats com a recursos 
geològics (les pedreres a dia d’avui estan abandonades). 

b/ La plana empordanesa presenta una litologia dominada pels materials del cenozoic, sobretot 
argiles, sorres i llims associats a les terrasses fluvials, però on sovint s’hi troben contactes discordants 
de granodiorites. A la part baixa del terme, zones humides dels aiguamolls de l’Empordà, trobem 
materials de l’Holocè, on dominen les argiles acompanyades de sorres, llims i matèria orgànica que 
donen diferents tonalitats als anteriors en funció de la quantitat de matèria orgànica en descomposició. 
Tota la zona de la plana es troba esquitxada per contactes discordants de granodiorites que conformen 
paratges excepcionals, no només pel seu interès geològic sinó també per la diversitat ecològica que 
introdueixen, com és el cas del paratge de les Torroelles, entre la Torra del Vent i l’Estany de Vilaüt. 

Concretament l'àrea del projecte es troba en una zona de transició entre les dues unitats, per tant a la 
part baixa de la Serra de Rodes i el començament de la Plana de l'Empordà i fins i tot es podria arribar a 
considerar que el rec del Serrat del Nin fa de límit entre les dues unitats de manera que el subsector de 
llevant presenta unes característiques geològiques més pròpies de la Serra de Rodes i el subsector de 
ponent, més agrari s'assemblaria més a les característiques pròpies de la plana empordanesa. 

Pel que fa referència als materials presents dins el sector correspondria a materials propis del Quaternari, 
concretament a la tipologia Qga2 i que correspon a fragments angulosos estan inclosos en una matriu 
d'argiles vermelles. Aquesta unitat agrupa els materials de peu de mont (derrubis de pendent i fàcies 
proximals de ventalls al·luvials en aquest cas procedents de la Serra de Rodes) recolzats als relleus 
principals i que formen acumulacions importants. En aquest sector concretament corresponen a argiles 
ocres i vermelloses que engloben nivells discontinus de còdols subarrodonits- arrodonits. S'interpreten 
com a glacis associats a la terrassa 2-3. Edat: Plistocè superior- Holocè. 



Document ambiental estratègic.
Modificació puntual núm. 3 del Text Refós del POUM

Sector SUND 1. Delimitació del PP SUD 7
Terme municipal de Palau Saverdera (Alt Empordà)

13

Detall de la geologia en el sector de llevant

També hi podem trobar afloraments puntuals de materials del terciari degut que el quaternari, en aquest 
sector proper a la serra de Verdera té poca potencia. Concretament correspondria a Granodiorita 
biotítico-hornblèndica que són roques relativament homogènies de gra mig i que presenten una 
microestructura granular, holocristal.lina i de gra mig i constituïdes per quars, plagiòclasi, feldspat 
potàssic, biotita i hornblenda, però també hi són freqüents les intrusions de leucogranits (Gl1). Edat: 
Carbonífer-Permià.     

Pel que fa a les zones d’interès geològic, dins l’entorn de la zona del projecte no hi ha cap espai protegit 
a nivell geològic com podem ser geòtops o geozones, ni tampoc hi ha cap zona d’interès paleontològic 
per la presència de restes fòssils. Dins el terme municipal de Palau-saverdera trobem únicament la 
geozona “Estanys de Vilaüt-Aiguamolls de l’Empordà”, a l’extrem sud del terme, afectant tota la Reserva 
Integral dels Aiguamolls de l’Empordà, molt allunyada de la zona del projecte. 

En la imatge següent es pot observar el mapa geològic de la zona: 

Zona projecte 

Qga2
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5. Edafologia 

Dins el terme municipal els sòls es troben clarament diferenciats en dues tipologies, els sòls de vessants 
i els sòls de zones d’acumulació, depenent de si es troben al nord del terme (en la vessant de la serra de 
Rodes) o al centre i sud (dins de la plana de l’Empordà). En el nostre cas la zona del projecte correspon 
a la tipologia pròpia de la plana empordanesa 

La classificació del sòl es fa en base a la SOIL TAXONOMY SYSTEM. Els sòls predominants a la zona 
d’estudi corresponen als Xerofluvents (plana). 

En el cas de la zona del projecte correspon a sòls en peus de mont i plana interior que són els més 
abundants dins el municipi, ja que s’ubiquen sobre les argiles i sorres de la part central del terme. Són 
sòls permeables, amb una dominància dels llims en els primers horitzons, i sent un sòl molt estratificat, 
amb una distribució de la matèria orgànica irregular. Són terrenys molt bons per l’agricultura.  

Pel que fa a la possible presència de sòls contaminats dins el sector, pel tipus d'activitat que s'hi ha portat 
a terme històricament (conreu d'oliveres) i les que s'hi estan portant a terme a dia d'avui (conreu d'olivers 
o terrenys erms sense conrear), tal i com s'ha pogut certificar en el treball de camps portat a terme (gener 
2019) no hi ha presència de sòls contaminats, sinó que són terrenys que presenten una bona qualitat 
agronòmica com a camps de conreu de secà. 

6. Aigües subterrànies (Hidrogeologia) 

El municipi de Palau-saverdera se situa a l’extrem nord dins la unitat geomorfològica anomenada “Plana 
fluviodeltaica de l’Alt Empordà”, amb una superfície de 120 km2. Aquesta unitat està dominada per 
materials al·luvials, provinents dels rius Muga i Fluvià majoritàriament. 

Dins del terme municipal de Palau-saverdera trobem dos aqüífers, un de superficial (fluviodeltaic del 
Fluvià-Muga) i un altre de paleozoic, més profund, i que abrasa  tot el terme.  

 L’aqüífer fluviodeltaic del Fluvià-Muga, ocupa la plana al·luvial de la Muga (en aquest cas sector 
sud del terme). Té una profunditat mínima, d’uns 5 metres amb un domini de materials sorrencs 
i intercalats amb materials llimosos. La recàrrega és de tipus natural i es produeix per infiltració 
directa de pluja, infiltració des de la Muga. És un aqüífer molt utilitzat, tant per nivell domèstic 
com agrícola, ramader. És de tipologia lliure, encara que en alguns punts pot estar semiconfinat 
per dipòsits llimosos d’inundació i maresmes. 

 L’aqüífer paleozoic es troba sobre els afloraments de granodiorita tant a la plana (que constata 
la poca gruixària de l’aqüífer superficial) com als relleus abruptes de la serra de Rodes. En tractar-
se de roca, l’aigua aprofita les escletxes per circular i poder recarregar-lo lliurement. El nivell 
freàtic es troba entre 25 i 45 metres de profunditat. 

Concretament la zona del projecte es troba sobre el segon d'aquests aqüífers, és a dir, sobre l'aqüífer 
paleozoic que no forma part de cap aqüífer protegit segons el Decret 328/1988 d’11 d’octubre pel qual 
s’estableixen normes de protecció i addicionals en matèria de procediment en relació amb diversos 
aqüífers de Catalunya.
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El municipi de Palau Saverdera no està inclosa en les zones declarades vulnerables per nitrats segons 
el Decret  283/1998, de 21 d'octubre, de designació de les zones vulnerables en relació amb la 
contaminació de nitrats procedents de fonts agràries i les revisions posteriors.

7. Hidrologia 

El terme de Palau-saverdera es troba completament dins la conca hidrogràfica de la Muga, i 
concretament a la conca del rec Madral, afluent per la dreta d’aquest riu.  

El rec Madral (o Mugueta), que fa de límit sud del terme, és l'antic braç del riu la Muga que des de Castelló 
d'Empúries es dirigia a la badia de Roses, al grau de la Muga (actualment grau de Santa Margarida), al 
nord de l'actual desembocadura. Unia dos estanys pròxims a l'estany de Castelló. Amb el dessecament 
d'aquesta zona, la Mugueta ha estat circumstancialment i erròniament considerada com un afluent de la 
Muga. Aquest curs fluvial passa molt allunyat de la zona del projecte, però a on hi ha presència de petits 
cursos fluvials. 

Concretament dins el sector destaca la presència del rec del Serrat del Nin que és l'eix central del sector 
que es desenvolupa a cada costat del mateix. Aquest és un molt petit curs fluvial de caràcter mediterrani 
(només porta aigua en èpoques de fortes pluges) que neix en el sector de la Febrosa de la Serra de 
Rodes i que és un afluent per la dreta del rec del Salt de l'Aigua. Té un recorregut d'uns 1.450 metres i 
just a l'extrem sud del sector del projecte s'ajunta al rec del Salt de l'Aigua 

Rec del Serrat del Nin dins de la zona del projecte acabat de desbrossar i netejar 

Una mica més a l'est i que fa de límit en l'extrem sud del sector hi trobem el rec del Mas Blanc o Salt de 
l’Aigua que neix sota el Puig de Queralbs, i discorre pel sud-est del terme, a l’est de la urbanització 
Bellavista. Desguassa al rec de les Closes a l'entorn de Mas de les Figueres i aquest poc després a la 
Mugueta, a l’estany de Palau. Té diversos afluents, com el rec de la Fantasia, el rec de can Llobet, el rec 
del Serrat del Nin que es troba dins de la zona de l'estudi. El seu recorregut és d'uns 3.400 metres. 
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El règim longitudinal d’aquests cursos d’aigua es caracteritza per tenir fortes pendents a la capçalera, 
suavitzant-se progressivament fins arribar a la plana. En general presenten un recorregut molt curt i van 
des de la serra de Rodes fins a l’entorn dels aiguamolls de l’Empordà i desemboquen al mar a l’entorn 
del golf de Roses. El règim és marcadament pluvial, és a dir, està íntimament lligat la presència de pluges, 
la qual cosa pot portar associat un caràcter torrencial segons les estacions. En general, aquests cursos 
d’aigua no solen dur cabal natural. 

Referent a l'inundabilitat, la dinàmica dels sistemes fluvials  de la zona estudiada, caracteritzada per 
l’alternança de períodes d’estiatge i de crescuda com és propi dels cursos sotmesos a unes condicions 
climàtiques mediterrànies, determina l’existència d’un risc d’inundació notable. Així, a les èpoques 
plujoses les precipitacions de caire tempestuós provoquen una crescuda sobtada del cabal, el qual pot 
arribar a superar la capacitat de la llera i produir una inundació, que afecta puntualment els terrenys 
adjacents al curs, o una avinguda, amb efectes generalitzats a bona part de la conca. En concret, les 
zones inundables es concentren al sud del terme, al voltant del Reclar. 

En la taula següent es mostra la superfície inclosa dins la Zona Potencialment Inundable segons el plànol 
INUNCAT del Pla de Protecció Civil de Palau-saverdera: 

Inundabilitat
Superfície del 

terme (km2)
Superfície

inundable (km2)
% En relació al terme

Zones potencialment inundables 16,4 2,61 15,9 

Segons dades obtingudes de la web de l'Agencia Catalana de l'Aigua pel que fa referència a l'inundabilitat 
per un període de retorn de 10, 25,100 i 500 anys tot el sector de l'estudi queda fora de les zones 
potencialment inundables. El plànol marca l'inundabilitat per un període de retorn de 500 anys 

Zona projecte 
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8. Qualitat de l’aire 

El municipi de Palau Saverdera es troba englobada dins les Zones de Qualitat de l’Aire (ZQA) en la 
zona 9 o Empordà, caracteritzat per presentar nuclis urbans de grandària mitjana i petita, amb una 
marcada estacionalitat en la població a causa del turisme. Les àrees rurals representen la major part 
del seu territori. Només un 20% dels municipis poden tenir àrees urbanes com seria el cas de la veïna 
Roses. 

En global aquesta zona de l’Empordà presenta una certa coberta vegetal. És una franja litoral que 
s’endinsa cap a l’interior en una plana. Pel que fa a les condicions de dispersió, és una franja costanera 
que es veu afectada sovint per la tramuntana el que contribueix a la dispersió de l’aire i a la neteja del 
mateix. Quan no hi ha vent a escala sinòptica, predomina el règim de brises marines que també ajuden 
a millorar la qualitat de l’aire. 

Les estacions de mesurament més properes de la Xarxa de vigilància i previsió de la contaminació 
atmosfèrica de Catalunya (XVPCA) són: 

Zona 9: Empordà: 

Ubicació Distància de Palau-saverdera Contaminants analitzats 

Begur (Centre d’estudis del Mar) 39 km. Pluja àcida, O3, Benzè 

La Bisbal d’Empordà (Ajuntament) 40 km. PM10, metalls 

Zona 8: Comarques de Girona: 

Ubicació Distància de Palau-saverdera Contaminants analitzats 

Agullana (Dipòsits d’aigua) 26 km O3, Pluja àcida 

Per tant les dades que es poden obtenir d’aquestes estacions són molt poc representatives per la zona 
de Palau-saverdera.  

Al municipi de Palau-saverdera no hi ha actualment cap indústria que presenti una incidència ambiental 
important pel que fa a la contaminació atmosfèrica i, per tant, es considera que les emissions procedents 
de la indústria a l’atmosfera són baixes. L’activitat de la zona industrial de Palau-saverdera (de 
dimensions mot reduïdes) no porta associada importants processos de combustió d'emissió de gasos. 
No obstant es poden destacar des del punt de vista d’emissions, les activitats de transformació de metall 
(construcció, manteniment i reparació d’embarcacions), alimentació i fusteries, però de mida molt 
reduïda. La zona del projecte queda prou allunyada d'aquest petit sector industrial (a uns 1.100 metres 
al nord del mateix). 

Pel que fa a les emissions del trànsit, aquestes es poden considerar poc importants només en el cas 
de la GI-610 que passa just al peu del nucli urbà, tot i que presenta un trànsit molt estacional, més 
important als mesos d’estiu. Tampoc les emissions d’activitats domèstiques i comercials es pot 
considerar que puguin tenir una incidència destacable pel que fa a la qualitat de l’aire del municipi. Tot 
i així, la zona del projecte queda allunyat d'aquesta via de comunicació. 

Referent a la capacitat de dispersió dels gasos contaminants és força alta, ja que la zona d’estudi es 
tracta d’una franja oberta, bastant planera i on abunden els períodes ventosos i amb un règim de brises, 
tant la tramuntana com el garbí, que facilita la dispersió i renovació de l’aire. 
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Com a conclusió podem dir que la qualitat de l'aire de l'entorn de la zona del projecte s'ha de valorar com 
a bona ja que no hi ha focus de contaminació industrial propers, ni tampoc focus domèstics importants ni 
fonts emissores pel trànsit de vehicles. 

9. Vegetació 

Les comunitats climàciques que dominarien el territori empordanès, gràcies a les condicions 
fisiogràfiques del seu territori, sempre i quan l’actuació de l’home no l’hagués modificat tant 
profundament, correspondria a l’alzinar amb marfull (Viburnum-quercetum ilicis) a les zones més interiors, 
i a l’albereda amb lliri pudent (Irido-Populetum albae) en les zones més litorals, d’acord amb el mapa 
potencial de la vegetació potencial de Catalunya. No obstant això, la mà de l’home ha actuat sobre 
aquesta vegetació potencial, i ha acabat creant el paisatge que avui en dia podem trobar dins l’entorn de 
la zona del projecte, on les masses forestals naturals són escasses i fragmentades i localitzades en les 
zones de relleu més accidentat, mentre que la resta del territori, amb un relleu molt més planer, ocupat 
per terrenys de conreu representades sobretot per oliveres i vinya com en el sector en estudi.  

Així la vegetació potencial de l’àrea d’estudi que trobaríem en aquesta zona estaria conformada per 
l’alzinar amb marfull (Viburno tini-Quercetum ilicis subass. pistacietosum). L’alzinar difereixen de les 
suredes que solen trobar-se en zones lleugerament més seques (fins a 500 mm de pluja mitjan/any per 
l’alzinar i 700 per les suredes), on hi trobem sòls profunds, madurs amb un horitzó orgànic superficial ben 
desenvolupat. Són formacions forestals denses i ombrívoles, amb un sotabosc divers i sovint important, 
en què predominen els escleròfil·les. Als boscos més ben desenvolupats, s’hi pot distingir un estrat 
arbustiu alt que acull alguns laurifolis i un altre de baix, i també hi són freqüents les lianes que s’enfilen 
sobre els arbusts i les mateixes alzines tot buscant la llum directa del sol. 

La vegetació actual del municipi Palau-Saverdera està dominada per diverses comunitats florístiques, on 
es diferencia clarament la zona de plana més integrada dins els espais humits amb vegetació de 
canyissar i herbassar palustre, i la part del començament dels aspres, on la vegetació es troba molt 
transformada per l’ús agrícola majoritari, sobretot terrasses d’oliveres, i finalment el sector muntanyós de 
la serra de Rodes amb vegetació forestal. 

A l’entorn dels recs i als marges dels camps de conreu i dels camins hi trobem tot un conjunt de 
comunitats herbàcies ruderals d’escàs valor botànic pel fet que l’home ha eliminat d’aquests espais les 
formacions forestals originàries i on en queden restes molt reduïts. 

Si ens centrem a la zona del projecte podem diferenciar 3 tipologies clares de vegetació com seria: 

- Sector de ponent o Zones agrícoles: dominat per la presència de camps de conreu d'oliveres 
en diverses finques separades entre sí, per petits marge o parets de pedra seca. Això comporta que en 
els marges dels camps de conreu i els dels camins trobaríem una gran quantitat d’espècies herbàcies de 
caràcter ruderal.  

Correspon a conreus herbacis extensius de secà (codi Corine 82.32), que són extensions, sovint 
notables, de conreus herbacis, sobretot de cereals, amb poblacions de males herbes que aprofiten els 
espais que deixa la planta cultivada; la composició de la flora arvense és diversa i depèn més del tipus 
de conreu i dels tractaments agrícoles aplicats que no pas del clima general. Sovint apareixen, entre les 
parcel·les, claps ben visibles de vegetació natural. Solen presentar poblacions de males herbes, de 
desenvolupament principalment primaveral, que aprofiten els espais que deixa la planta cultivada 
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És una comunitat que la trobem sobre tot en sòls argilosos relativament profunds o en terrenys calcaris, 
i que presenta un desenvolupament principalment primaveral on hi trobem una vegetació ruderal en els 
marges dels camps amb presència de males herbes com el margall (Lolium rigidum), la rosella (Papaver 
rhoeas), el Bromus.sp, les agulles de pastor. (Scandix pecten-veneris), el passacamins. (Polygonum 
aviculare), el fajol bord (Fallopia convolvulus), l’herba de l’escorpí (Coronilla scorpioides), la ballarida 
(Hypecoum spp). 

Els canvis que han experimentat les pràctiques agrícoles durant els darrers cinquanta anys (aplicació 
sistemàtica d’herbicides, neteja de llavors destinades a la sembra, etc.), han fet minvar significativament 
la riquesa florística d’aquests hàbitats i han portat a la pràctica desaparició d’algunes de les espècies 
lligades als conreus del lli i dels cereals d’hivern. 

No correspon a cap hàbitat d’interès comunitari. 

 Matollars de tomaní (Lavandula stoechas), silícoles de sòl sec de terra baixa: Brolles mitjanament 
denses, generalment de 50-80 cm d’alçària, dominades pel tomaní, de vegades amb algun arbre (pins) 
o arbust alt. L’estrat herbaci és divers, format per herbes vivaces xeròfiles, teròfits i petites mates, en part 
més o menys oportunistes. Presenten un desenvolupament primaveral força espectacular, tant per la 
brotada de les mates i herbes com per la floració del tomaní, en contrast amb la pèrdua generalitzada de 
fulles i brots a l’estiu. 

En el nostre cas seria tot el sector situat en el subsector de llevant i que correspon a una antiga sureda, 
com ho demostra la presència dispersa de peus d'alzina surera prou gran que es va cremar fa uns anys 
i que la seva regeneració ha permès la implantació d'aquesta brolla, on hi ha una dominància del tomaní 
(Lavandula stoechas), així com el bruc boal (Erica arborea) i l'estepa negra (Cistus monspeliensis) i 
també la gatosa (Ulex parviflorus) i de manera molt puntual algun peu de pi pinyoner (Pinus pinea)

És un hàbitat secundari ocasionat per l'abandonament de conreus o per focs, com és aquest cas, i per 
tant genèricament destinat a ser recolonitzat per altres matollars densos o alts o per boscos escleròfils 
en aquest cas de sureda, on alguns peus de suros de mida gran van poder subsistir al foc que hi va 
haver-hi fa uns anys. Tot i així la severitat del medi el continuaran mantenint o regenerant. En aquest cas 
i sobre tot a l'extrem nord hi ha una certa presència d'oliveres tant peus grans procedents d'antigues 
plantacions, com també peus més joves espontanis. 

Seria la comunitat present en el futur subsector SUD-7 a urbanitzar i correspon a l'hàbitat Corine 32.351 
Matollars de tomaní, silicícoles de sòls secs de terra baixa que no correspon a cap hàbitat d'interès 
comunitari. 
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- Vegetació a l'entorn del rec del Serrat del Nin: presenta una vegetació pròpia però 
clarament diferenciada entre la llera dreta i la llera esquerra en una franja molt estreta de poc més d'uns 
5 metres. A la llera esquerra que té continuïtat amb les màquies hi trobem una certa presència de peus 
de roures (Quercus humilis) i sota bosc amb vegetació pròpia de les rouredes (arítjol, arboç, olivereta, 
esparreguera, lloreret o Daphne, heura ...), mentre que a la llera dreta hi ha una presència densa de peus 
d'om (Ulmus minor) amb un sotabosc amb presència de l'esbarzer (Rubus ulmifoliuis), heura (Hedera 
helix), vidalba (Clematix vitalba), però en un estat de conservació molt dolent amb molt de peus morts o 
malalts. En cap dels dos casos es pot considerar com un veritable hàbitat ja que correspon a una franja 
molt estreta a cada costat del curs fluvial. 

Destacar la presència de: 

-  Alguns peus d'olivera de mida gran a l'entorn de la zona urbanitzada dins del sector est i sobre tot 
molt rebrots d'oliveres joves en algun indret concret molt nombrosos.  

- Diversos peus de la planta colonitzadora i al·lòctona del plomall de la pampa (Cortaderia selloana)
o la figa de moro (Opuntia ficus-indica), sobre tot a l'entorn més proper a l'extrem nord a on hi ha les 
zones urbanitzades. 

Aquestes dues darreres espècies presents figuren en el "Catàlogo español de especies exóticas 
invasoras" segons el Real Decreto 630/2013 de 2 d'agost. 

Figa de moro present a l’interior del futur SUD-7 
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Dins el sector no hi ha presència d’arbres monumentals, protegits o d'interès per les seves dimensions o 
per la seva raresa dins el sector o en el seu entorn proper que convingui preservar. 

Esmentar que darrerament (estiu 2021) s’ha portat a terme una important desbrossada de l’extrem nord 
del sector més proper al carrer de Plató per condicionar-la com a franja de protecció d’incendis fet que 
ha comportat la tala de diversos peus arboris, fins i tot suros de mida gran i l’eliminació de tot el sotabosc 
en tota la franja més propera a la urbanització i que s’hi ha donat continuïtat en un bon tram del curs del 
rec del Serrat del Nin, eliminant sobre tot un bon nombre de peus d’om que no gaudien de massa salut. 
Fins i tot considerem que l’eliminació de peus arboris ha estat excessivament contundent i s’han talat 
diversos peus de suro alguns d’ells de mida gran i notable capçada. 

Visual del subsector SUD 7 a on s’ha portat a terme uns treballs de tala i aclarida molt contundents com a 
prevenció d’incendis 

 10/ Fauna 

El municipi de Palau-saverdera és un municipi estratègic per a la fauna, ja que combina una gran 
diversitat d’ecosistemes i a més es troba entre dues grans zones de molt interès per la fauna com són al 
sud els aiguamolls del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, i al nord el Parc Natural del Cap de 
Creus amb la serra de Rodes o més concretament la serra de Verdera. Per tant trobarem espècies 
associades tant a zones de canyissars, com d’estanys, o zones agrícoles, urbanes, zones de muntanya 
o lligades als diferents recs i torrents que recorren el municipi. 

Així, a grans trets podem distingir les següents tipologies d’hàbitats faunístics a l'entorn del projecte: 

 Garrigar, bosquines i matollar: és l’hàbitat dominant al sector nord del municipi, així com també 
es troba representat en forma de petites clapes boscoses per l’àrea central del terme. Es caracteritza per 
tenir una cobertura vegetal important, però que no arriba a ser forestal. Aplega espècies que volen espais 
oberts de bosc, sempre i quan això no deixi de ser un refugi arran de terra mitjançant l’estrat arbustiu 
espès i dens. Interès faunístic ALT i seria el que trobaríem com a dominant en tot el subsector est i 
present en la futura àrea urbanitzable. 

Espais agroramaders: aquests espais són utilitzats per moltes espècies per alimentar-se i hivernar. 
Inclou els camps de conreu de regadiu i de secà, i també els fruiterars de secà com l’olivera i la vinya. També 
hi trobem espècies lligades a aquests ambients més indirectament, pel fet d’ocupar els murs i feixes dels 
camps que s’han construït a base de sobreposar esquists i peces de roca enretirades dels vessants. Aquí 
troben refugi especialment els rèptils i els insectes. Interès faunístic MODERAT-ALT. 
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Ambients urbans: la placidesa de les condicions urbanes ha fet que moltes espècies que poden 
desenvolupar la seva activitat quotidiana sense ser molestades per les moltes pertorbacions 
antropogèniques, s’instal·lin prop de la zona urbana o  en el seu mateix nucli. El contingent d’espècies 
urbanes es veu enfortit a l’estiu per l’arribada d’una bona munió d’individus alats que venen de latituds més 
meridionals. Interès faunístic BAIX. 

La fauna que es troba a la zona del projecte està molt condicionada pels canvis que l’home ha provocat 
al medi al llarg dels anys sobre tot per la proximitat a zones urbanitzades, però tot i haver-hi un hàbitat 
dominant, l'agrícola, és interessant la presència de vegetació tant arbustiva i arbòria resseguint les 
diferents parcel·les del sector de ponent, fet que genera una millor diversitat de la fauna present, però la 
diversitat de la fauna la trobem en el fet que a un costat del rec del Serrat del Nin hi trobem plantacions 
d’oliveres i a la llera esquerra les bosquines, el que comporta una interessant diversitat de fauna, però 
limitada i condicionada per la proximitat a zones habitades. 

Els espais oberts humanitzats com els camps de conreu que envolten l'àrea en estudi, són importants 
per la fauna que sovinteja els espais agrícoles i secundàriament per la fauna que prefereix un entorn més 
forestal com la que trobem a la serra de Verdera que trobem més al nord, fet que afavoreix la presència 
d'una fauna mitjanament nombrosa i diversa, però molt condicionada per la proximitat a les zones 
urbanes i la proximitat al poble. 

Per altra part destacar que els marges amb vegetació que delimiten els camps de conreu i la vegetació 
de l'entorn del rec del Serrat del Nin i del rec del Salt de l'Aigua són un element de gran valor per a 
amagatall i refugi de la fauna i contribueixen a ser un factor interessant per afavorir la diversitat de les 
espècies presents sobre tot pel que fa referència als ocells com a vertebrats i també a nombroses 
espècies i famílies d'invertebrats tant insectes com mol·luscs. 

Si fem referència a la tipologia de fauna present, en el cas de vertebrats, pel fet de ser un entorn 
condicionat per la seva proximitat a les zones habitades, la diversitat de les espècies presents és prou 
bona ja que hi podem trobar tant fauna acostumada als espais oberts i també de caràcter més forestal. 
Com a espècies de mamífers més destacables, a més dels rosegadors habituals de camps de conreu  
ratolí de camp (Apodemus sylvaticus), el talpó (Myodes glareolus)... però destaca sobre tot la presència 
habitual del senglar (Sus scrofa) en l'espai més forestal i la llebre (Lepus europaeus) i el conill 
(Oryctolagus cuniculus) el que facilita també la presència de depredadors com l’aligot o fins i tot algun 
mamífer com la guineu (Vulpes vulpes) o la mustela (Mustela nivalis). 

La fauna més dominant correspon als ocells afavorit en part per la proximitat als aiguamolls de l'Empordà 
i també per la diversitat d'hàbitats que hi trobem com són aquests entorns agrícoles i forestals on 
destacaríem depredadors com el xoriguer (Falco tinnunculus), l'aligot comú (Buteo buteo), l'oliva (Tyto 
alba), el mussol (Athene noctua), o altres insectívors i que busquen les llavors com el cucut (Cuculus 
canorus), el puput (Upupa epops), el gaig (Garrulus glandarius), el pit roig (Erithacus rubecula), el 
rossinyol (Celtia celti)......... 

També hi ha una certa presència dels ocells sobre tot espècies acostumades a viure prop de l’home com 
i altres més pròpies d'entorns agrícoles oberts com la garsa (Pica pica), el pardal comú (Passer 
domesticus), l’oreneta vulgar (Hirundo rustica), el falciot (Apus apus), el verdum (Carduelis chloris), 
l’estornell vulgar (Sturnus vulgaris), el gafarró (Serinus serinus), la cadernera (Carduelis carduelis), el 
tudó (Columba palumbus), la tórtora turca (Streptopelia decaocto), el pinsà (Fringilla coelebs), la 
cadernera (Carduelis carduelis)...
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Destacar també la presència de rèptils propis d'espais oberts com les sargantanes, el llangardaix i també 
alguns ofidis com la serp blanca,...La presència d’amfibis no és especialment significativa per la falta de 
zones humides o punts amb presència d'aigua, però tot i hi podem trobar el gripau comú (Bufo bufo), el 
gripau corredor (Bufo calamita), el tòtil (Alytes obstetricans), la reineta (Hyla meridionalis)...

En aquestes àrees agrícoles de secà hi trobem espècies que aprofiten aquest ambient produït per l’home 
per a desenvolupar-s’hi, al ser ric en recursos alimentaris. Destacar la gran quantitat d’invertebrats que 
es troben associats a aquest tipus d’hàbitat com molts insectes de tots els grups i també mol·lusc com el 
cargol planer (Helix lapicida), el cargol de rosca planera (Cepaea nemoralis) o el reveixí (Crematogaster 
scutellaris). Aquesta alta diversitat de la fauna invertebrada és molt important com a base pel 
desenvolupament de tota la cadena tròfica, ja que permet l’existència de fauna vertebrada 
(micromamífers, aus i rèptils) que se’n alimenten i que alhora permeten el manteniment de fauna 
depredadora.  

 11.- Connectivitat ecològica 

Cal destacar l’interès connector i estructurador d’aquest territori de l'entorn de Palau Saverdera que 
conforma una zona de transició entre els espais naturals protegits del Cap de Creus (al nord del municipi) 
i dels Aiguamolls de l’Empordà (al sector sud del terme). 

Un dels principals obstacles amb que es pot trobar la fauna en els seus desplaçaments són les 
infraestructures lineals que creuen el territori d’oest a est, principalment la carretera GI-610, però també 
les carreteres GIV-6102 i GIV-6103 de nord a sud, però que queden prou allunyades de la zona del 
projecte. Aquestes vies que tenen una permeabilitat moderada, es troben a nivell del terreny (no solen 
anar enclotades ni enlairades), sense tanques perimetrals que puguin impedir el creuament de la fauna 
i per tant hi ha un risc d’atropellament important.  

Però pel que fa a la connectivitat cal destacar pel seu interès els nombrosos recs que recorren el municipi 
de nord a sud des de la Serra de Rodes cap als Aiguamolls de l’Empordà i constitueixen un molt 
interessant grup de corredors ecològics entre les dos zones protegides, com és el cas dels que trobem a 
l'entorn o creuant la zona del projecte com és el rec del Serrat del Nin i el rec del Salt de l'Aigua (límit de 
llevant)

S’ha de diferenciar entre tres tipus de connectors, els eixos principals territorials de connexió, els eixos 
territorials secundaris i els connectors fluvials. Els eixos principals són aquells d’escala territorial 
vertebradors de tota la xarxa de connectivitat de l’àmbit comarcal, mentre que els secundaris actuen com 
a element articulador de tota la xarxa, complementant o interconnectant els grans eixos definits 
anteriorment. Els connectors fluvials resulten d’especial importància en aquells punts on la dinàmica 
urbanitzadora dificulta l’establiment d’eixos de connexió territorial.  

No hi ha cap connector principal dins el sector, però els diversos cursos fluvials que creuen o delimiten 
el sector tenen una funció més secundaria com a corredors ecològics des de les zones forestals de la 
Serra de Verdera cap a la plana i més allunyat els Aiguamolls de l'Empordà, però el seu estat de 
conservació no facilita, en la seva situació actual, aquesta funció de pas de la fauna des dels entorns 
forestals del nord cap als indrets agrícoles del sud. 
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En el catàleg d’”Espais d’Interès Natural i Paisatgístic de la Costa Brava” publicat per la Diputació de 
Girona, el sector sud-est del terme municipal s'ha inclòs en el connector anomenat “Connector de Palau 
– Mas Fumats” que és un espai que inclou el vessant de la Serra de Rodes comprès entre el rec del 
Serrat del Nin i les urbanitzacions Els Fumats i Mal Bosc, des del límit del Parc natural del Cap de Creus, 
fins a la Torre del Vent i les Garrigues al Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, per tant engloba 
l'extrem est del sector del projecte. Els motius d’inclusió en aquest catàleg són la necessitat de valorar el 
paper com a connector biològic d’aquest espai, travessat pels diversos torrents que neixen a la Serra de 
Rodes, dins el Parc natural del Cap de Creus, i s’endinsen al Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà. 
Existeix un important conjunt d’antigues feixes de conreu.  

Per contra, pel que fa als espais connectors que figuren en el Pla Director Urbanístic de les Comarques 
Gironines, la zona del projecte queda fora dels espais catalogats com a connectors. 

Connectors ecològics de l'entorn (font Pla Territorial de les Comarques Gironines) 

12/ Relació amb espais especials de protecció 

Bona part del terme municipal de Palau-saverdera, concretament més del 50% de la superfície, compta 
amb algun grau de protecció ambiental o ecològica. Hi trobem tant Espais d’Interès Natural (EIN), com 
zones de la Xarxa Natura 2000, Parc Natural, Reserva integral i fins i tot zones d’interès geològic.  

Concretament, trobem les següents figures: 

Zona projecte 
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EIN
Xarxa Natura 

2000 
ZEC ZEPA

Parc
Natural 

Reserva 
integral 

Zones
humides 

Geozona 

Cap de Creus 
Cap de Creus 
(ES5120007) 

Sí Sí Cap de Creus No No No 

Aiguamolls de 
l’Empordà 

Aiguamolls de 
l’Empordà 

(ES0000019) 

Sí Sí 
Aiguamolls de 

l’Empordà 

Reserva 
Integral dels 

Aiguamolls de 
l'Empordà, 
Els Estanys 

Aiguamolls 
de l'Alt 

Empordà - 
Àmbit

addicional 

Estanys de 
Vilaüt - 

Aiguamolls de 
l'Alt Empordà 

(GZ 165) 

* ZEC (Zones especial conservació) 

* ZEPA (zones d’especial protecció de les aus) 

A la següent taula s’indiquen les superfícies i percentatges que representen aquests espais naturals 
protegits respecte al municipi i també respecte a la comarca. 

Espai Natural 
Superfície

total protegida 

Superfície
inclosa a 

Palau-
saverdera 

% que 
representa 

respecte Palau-
saverdera 

Superfície
inclosa a la 
comarca de 

l’Alt Empordà 

% que 
representa 
respecte la 

comarca de l’Alt 
Empordà 

Cap de creus 13.832,49 ha 387,36 ha 23,5% 10.768,6 ha 8,0% 

Aiguamolls de 
l’Empordà

10.831,21 ha 844,6 ha 51% 4.973,50 ha 3,7% 

La zona del projecte queda fora de les dues figures de protecció esmentades, tant els Aiguamolls de 
l'Empordà que es troba més al sud, en el punt més proper a uns 1.600 metres al sud i el Parc Natural 
del cap de Creus en el sector de la serra de Verdera es troba a uns 800 metres a l'est. 

En tot el sector no hi ha presència d'hàbitats d'interès comunitari. 

13.-Paisatge 

Segons el catàleg de paisatge de les comarques Gironines dins el municipi de Palau Saverdera hi 
trobem dues unitats de paisatge com són: 

- Al nord del terme la unitat de paisatge del Cap de Creus i que coincideix amb els límits de la Serra 
de Verdera 

- Al sud del terme la unitat de paisatge de la Plana de l'Empordà. 

La zona del projecte es troba englobada dins la unitat de la Plana de l'Empordà, però just en el límit 
amb la unitat del Cap de Creus. 
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La carta del Paisatge de l’Alt Empordà publicada amb data de desembre de 2009 identifica dins del 
municipi de Palau-saverdera dues tipologies de paisatge, la Península del Cap de Creus (nord) i el 
Paisatge Agroforestal de la Plana de l’Empordà (centre i sud). 

1/ Península del Cap de Creus: Engloba els terrenys que hi ha entre la serra de Rodes i el mar. 
El límit nord ve marcat per la carena septentrional de la riera de la vall. Es tracta d’un espai força abrupte 
i amb importants afloraments rocosos que quan entren en contacte amb el mar donen lloc a 
espectaculars penya-segats. L’element característic d’aquests paisatges és el relleu. La baixa densitat 
de la coberta vegetal de molts sectors i el fet que els afloraments rocosos siguin continus fa que la 
constitució geològica condicioni directament el paisatge. Els materials paleozoics només estan 
recoberts per dipòsits quaternaris en alguns fons de vall i rarament en algun vessant. Els sòls prims i la 
recurrència dels incendis forestals ha provocat que els boscos ocupin molt poca extensió. El pi blanc 
s'estén formant petites bosquines en alguns espais propers al litoral i l'alzina surera es desenvolupa en 
claps aïllats a les parts més interiors. Les brolles constitueix el tipus de vegetació més estès, com 
trobem a Palau-saverdera, on aquesta tipologia del paisatge està localitzat al sector nord del terme, per 
sobre el nucli urbà actual. 

2/ Paisatge agroforestal de la Plana de l’Empordà: Subunitat que comprèn els terrenys agraris 
i forestals de la plana de l’Alt Empordà. S’exclouen els situats a la franja litoral i els que envolten l’àrea 
urbana de Figueres. La plana interior forma el nucli central del pla i esdevé el paisatge més característic 
de la comarca, amb camps de regadiu i de secà ben treballats i delimitats per marges plantats amb 
arbres de ribera, principalment salzes, i resguardats de la tramuntana per les tanques de xiprers. 
Aquesta plana és interrompuda només per alguns pujols o per allargaments de les diverses serres que 
l’envolten. Aquestes petites elevacions sovint s’han aprofitat per a l’establiment dels nuclis urbans. En 
aquest espai encara romanen algunes mostres d’antics estanys interiors els quals havien ocupat 
cubetes o petites depressions. En el cas de Palau-saverdera engloba el sector central i sud del terme 
municipal. 

Zona projecte 
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La unitat de la Plana de l'Empordà, des d’una perspectiva morfològica i paisatgística, està disposada com 
un gran amfiteatre obert al mar. Les serres de l’Albera i de Rodes, la tanquen pel nord, el massís del 
Montgrí pel sud i les muntanyes de la Garrotxa d‘Empordà i de l’Alta Garrotxa ho fan per l’oest. Aquestes 
serres constitueixen les principals visuals i els fons escènics de la Plana de l’Empordà. 

La zona del projecte es troba en un entorn de transició entre les dues unitats i correspondria a un mosaic 
agroforestal a on les planes hi dominen els conreus i en els sectors de relleu més accidentat és on 
trobem els entorns forestals de la serra de Verdera, tot i que en aquest sector les zones de bosc són 
més reduïdes i hi ha un domini més clar de les màquies com antigues parcel·les abandonades des de 
fa anys o afectades per incendis forestals com és bona part de la zona en estudi 

Destacaríem dins la zona del projecte dues subunitats diferenciades com seria: 

- el paisatge agrícola dels camps de conreu d'olivera del sector de ponent del rec del Serrat del 
Nin, format per petites terrasses treballades separades entre sí, per petits marges o com a element 
paisatgísticament més destacable, parets de pedra seca de poca alçada. 

- El paisatge de brolla i bosquines de tot el sector que queda a la llera dreta del rec del Serrat del 
Nin i que concretament correspon a uns antics camps de conreu abandonat fa anys a on s'hi està 
implantant les comunitats forestals pròpies de la Serra de Rodes o Serra de Verdera, però que en el 
tram concret que ens afecta. Concretament la proposta fel PP SUD-7 estaria dins aquesta tipologia de 
paisatge 

Tot i així és un paisatge condicionat per la seva proximitat a les zones urbanes properes al poble i en 
concret a la urbanització Bellavista i que envolten el sector tant pel nord com també per l'est, però que 
s'obren cap al sud amb zones més agrícoles (continuïtat de les terrasses d'oliveres) i terrenys forestals 
i erms en el sector de llevant. 

Tot el sector presenta un fons escènic molt interessant tant cap el nord (serra de Rodes) com també 
cap el sud amb una bona visió de la plana de l'Empordà en tot l'entorn dels aiguamolls i Empuriabrava 

La qualitat ambiental del sector es valora com a mitjanament interessant tant per la diversitat 
paisatgística que presenta i la diversitat cromàtica, amb un relleu mitjanament regular, una flora poc 
destacable i una fauna prou interessant. Aquesta qualitat del paisatge be incrementada per la no 
presència d'elements antròpics dins el sector que no ha patit grans canvis ni alteracions en els darrers 
50 anys, fora d’un important incendi forestal del quan encara s’està recuperant la vegetació afectada. 

És un sector poc exposat a les visuals des de les principals vies de comunicació com seria especialment 
la carretera de Roses (passa a uns 650 m. de l'extrem sud) ja que és un sector no visible des de la 
mateixa, ni tampoc és visible des del nucli urbà de Palau Saverdera (es troba a uns 450 mal nord-oest) 
tot i que sí que és visible des de l'extrem sud de la urbanització Bellavista tant el sector nou com el vell 
(més a l'est). No hi ha masses observatoris dispersos fora de Can Llobet i els habitatges de l'entorn del 
carrer de Plató. 

La qualitat global del paisatge del sector es valora com a mitjana i el futur canvi que es planteja (fragilitat 
del paisatge) seria prou correcte només en la franja que es troba a continuació de les àrees ja 
urbanitzades i consolidades, i que correspon al SUD-7 on hi ha unes grans vistes cap el sud, cap el 
mar, però a on darrerament s’hi ha portat a terme una desbrossada, fins i tot excessiva, a on, per 
prevenció d’incendis s’ha eliminat gran part de la vegetació de brolla amb suros que hi havia. 
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Fons escènic des del sector cap a la plana de l'Empordà 

Visual de la tala i desbrossada que s’ha portat a terme dins del futur SUD-7 a continuació de la urbanització present 

14. Agricultura i usos del sòl 

El terme municipal de Palau-Saverdera és ric i divers en la tipologia d’usos del sòl. Destaca particularment 
la gran extensió de terreny amb usos no transformats per l’home de manera intensiva i que es correspon 
principalment als espais inclosos dins els límits de protecció dels Espais d’Interès Natural del Cap de 
Creus i dels Aiguamolls de l’Empordà (aproximadament el 50%) i també, en bona part, de la serra de 
Verdera. 

Així, a la zona més muntanyosa, al sector nord del municipi, trobem principalment sòls forestals, tot i que 
amb mínima presència de masses forestals, només puntualment petits reductes amb alzinars i suredes, 
pinedes, però dominat per les brolles arbustives sobretot a les zones més escarpades que en cap cas 
poden tenir una explotació forestal destacable, com seria el cas de la zona del projecte a on es combinen 
les terrasses amb plantacions d’oliveres a la dreta del torrent del Nin i les brolles a la llera esquerra, just 
per sota de les zones ja urbanitzades i que arriben gaire be fins a la carretera de Roses.  

Al sector sud del terme municipal el relleu és molt més planer i hi trobem principalment closes, aiguamolls 
i prats, així com algunes zones humides amb petits estanys que són totalment improductius. 
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La resta de la superfície del terme, la part central, està ocupada per usos agrícoles i per àmplies 
superfícies urbanitzades, bastant concentrades i que en general són terrenys àmpliament transformats 
per l’acció humana. Els nuclis urbans es concentren als peus de la muntanya, mentre que els conreus 
ocupen tota la zona central del terme. 

La distribució dels usos del sòl del municipi en relació a la comarca de l’Alt Empordà, segons dades del 
CREAF (s’expressa en %) és: 

Superfície
Bosc 
dens 

Bosc 
clar 

Matollar Prats Altres 
Improductiu 

natural 
Improductiu 

artificial
Conreus 

Palau-
saverdera 

1.619 ha 4,88 0 29,34 0,76 6,31 3,30 4,68 50,74 

Alt Empordà 134.243 ha 35,68 0,62 20,01 1,99 0,74 1,87 4,34 34,75 

En el terme municipal de Palau-saverdera hi ha un domini dels terrenys agrícoles (50,74%) davant del 
matollar (29,34%) localitzat en la serra de Verneda, mentre que les masses boscoses tenen molt poca 
representació (4,88%) i es troben concentrades en la part central de terme, a diferència del conjunt de la 
comarca on les masses forestals ocupen el 36,3%. Així doncs, la major part del territori del municipi està 
dedicat a l’agricultura, mentre que les àrees forestals tenen molt poca representació i les més extenses 
correspon a algunes petites pinedes.  

Pel que fa al sòl urbà el trobem concentrat en 3 importants nuclis com són el poble i tot el seu entorn 
amb una forma allargassada vers el nord-est que ha crescut a partir del nucli antic i les dues grans 
urbanitzacions de gran extensió que s’han anat construint durant els darrers 20 anys: la urbanització 
Mas Isaac (a l’oest del poble i a poca distància del mateix) i la urbanització Bellavista a l’est del casc 
urbà i a l’entorn de la zona de l’estudi. 

Si ens centrem a l’entorn de la zona del projecte ens trobem que correspon a un entorn amb una clara 
dicotomia, amb un sector més agrícola de conreus d'olivera que trobem en tota la franja de ponent, 
mentre que tot el sector de llevant correspon a terreny forestal de brolla. Destacar que bona part de 
l’àrea que s’ha inclòs en el PP SUD-7 correspon a una brolla que es va cremar fa uns anys i només hi 
van quedar alguns peus de suro aïllats envoltats de la brolla 

No hi ha cap habitatge ni construcció dins tot el sector, tot i que es troba per sobre la masia de Can 
Llobet i per sota dels habitatges del carrer de Plató de la urbanització Bellavista. Tampoc hi ha dins el 
sector cap explotació ramadera ni granges o instal·lacions vinculades al sector ramader. 

No hi ha explotació dels recursos silvícoles (forestals) del sector en part condicionat per la poca presència 
de peus arboris. Els pocs suros presents, molt dispersos, no justifica massa la seva explotació i es veu 
que no s'han pelat des de fa molts anys, a més després de l’incendi que van partir en l’extrem nord 
(terrenys inclosos en el SUD-7) el suro dels arbres va quedar malmès i no té un valor comercial 
remarcable. 

Tampoc hi ha dins el sector cap forest pública i la més propera al sector correspon a la muntanya de Sant 
Pere de Rodes que es troba en el sector nord del municipi, però a uns 1.300 metres en el put més proper 
al nord-est del sector. 
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15/ Infraestructures 

Les peculiaritats orogràfiques i naturals del municipi de Palau-saverdera i la distribució sobre el territori 
de les diferents activitats econòmiques i socials expliquen l’articulació actual de la xarxa de 
comunicacions del terme municipal.  

Dins el terme municipal trobem 3 carreteres: 

- Carretera GI-610, de Roses a Vilajuïga. Creua transversalment el terme municipal de sud-est a 
nord-oest, passant a tocar del nucli urbà i de les urbanitzacions Bellavista i Mas Isaac, que hi 
tenen un accés directe. En bona part aquesta carretera fa de límit del sòl urbà i al peu de la 
mateixa a uns 1.000 metres a la sortida del poble en direcció a Roses trobem la petita zona 
industrial. 

- Carretera GIV-6102, carretera de Palau-saverdera a Roses (a l’alçada de la urbanització Santa. 
Margarida). Surt de la carretera de Roses i creua en terme en direcció nord-sud per dins els límits 
del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà i vorejant per l’est la reserva natural integral dels 
estanys de Vilaüt. 

- Carretera GIV-6103, de Palau-saverdera a Castelló d’Empúries. Surt de la carretera de Roses i 
creua el terme de nord a sud a partir d’una ramificació de la GIV-6102 i es dirigeix a Castelló 
d’Empúries creuant pel centre de la reserva natural integral dels estanys de Vilaüt del parc natural 
dels aiguamolls de l’Empordà. 

El terme municipal de Palau-saverdera no disposa de cap altre tipus d’infraestructura de mobilitat 
supramunicipal com pot ser una xarxa de ferrocarrils o un aeroport. Tampoc hi ha cap infraestructura 
viària més important que les anteriors. Per exemple l’accés a l’autopista AP-7 es troba en la sortida de 
Figueres i s’hi accedeix des de la C-260 actualment una autovia i que es troba a uns 4,7 km en direcció 
a Roses. L’estació de ferrocarril més propera és la de Vilajuïga, però amb una freqüència molt baixa. Per 
tant, l’estació de Figueres és la que utilitzen els habitants de Palau-saverdera i que es troba a uns 20 km 
i a on també hi ha estació del tren d’alta velocitat. 

A l’hora d’analitzar les connexions a nivell municipal es detecta un problema important: no hi ha una 
comunicació directa ni fàcil entre les urbanitzacions i el poble, malgrat estar molt propers. L’accés al nucli 
urbà des de les urbanitzacions (Mas Isaac i Bellavista) s’ha de fer sempre en cotxe com amb altres 
vehicles (motos, bicicletes) a través de la carretera GI-610. Aquest és un punt clau que cal resoldre per 
facilitar l’accés de la gent, sobretot de les urbanitzacions al poble. 

Trobem a més de les tres carreteres esmentades, una extensa xarxa de camins rurals que com a més 
destacats podem esmentar: 

- Camí vell a les mines o Camí vell de Roses: Va de Palau-saverdera a Roses. 
- Camí de la Creu Blanca: uneix el camí vell de Roses amb la carretera GI-610. 
- Camí de l’Olivet o del Canal del Rec o camí del Molí: comunica Vilaüt amb Palau-saverdera i 

Roses resseguint el canal del Rec. 
- Camí de Vilaüt a la Vinya cremada: uneix el Camí del molí amb la Carretera GI-6103. 
- Camí de Vilaüt al cementiri de Palau: enllaça Vilaüt amb Palau-saverdera. 
- Camí dels Sequers a l’abocador municipal. Comunica el camí del Molí amb l’abocador de runes. 
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Concretament l'accés a la zona del projecte es fa des de la carretera de Roses, a l'entorn del p.k. 3+900 
a on tronem en direcció nord el camí de la Creu que porta fins a la Urbanització Bellavista i fa de límit 
oest del sector. Si volem anar-hi des del centre del poble, cal anar a buscar algun carrer que porti fins el 
camí de la Creu, com són el carrer de l'Olivera, de les Trilles, de la Mina o de Roses. L’extrem est del 
nucli urbà es troba a uns 400 metres del futur sector SUD-7. 

A l'extrem nord-est del sector s'hi arribaria des del carrer de Plató a l'extrem sud de l'antiga urbanització 
de Bellavista que s'hi arriba des del camí de la Creu i agafant el carrer Balmes (extrem sud de la 
urbanització Bellavista). 

 16/ Medi socioeconòmic. 

El municipi de Palau-saverdera té una població estable de 1.456 habitants (dades 2020). La influencia 
del turisme local i foraster s’ha deixat sentir al municipi en els darrers temps amb l’aparició 
d’urbanitzacions de cases aïllades als afores de la vila, que ha donat lloc a nombroses segones 
residències i que fan que, durant l’estiu i altres períodes de vacances, aquesta població es pugui veure 
incrementada més o menys en un 50%.  

Al llarg del segle XVIII la població experimentà un creixement molt significatiu, dins la tendència general 
de la comarca i afavorit sobretot per l’expansió del conreu de la vinya, que continuà fins a mitjan segle 
XIX. Amb la crisi agrària de la segona meitat del segle XIX s’inicià una davallada lenta i continuada fins 
als anys 90. A partir d’aquest moment la població s’ha anat recuperant ràpidament fins a un màxim de 
1.450 habitants (2009) i en els darrers anys ha anat estabilitzant a l'entorn d'aquesta població. 

A continuació s’indica una sèrie temporal amb l’evolució de la població de Palau-saverdera al llarg del 
darrer segle: 

1920 1940 1960 1980 2000 2006 2010 2014 2016 2018 2020 

Palau-saverdera 1144 883 776 666 931 1197 1475 1437 1471 1439 1456 

Aquest creixement de la població en part s’ha donat per un increment notable de la població nascuda a 
l’estranger i que arriba a Palau-saverdera. Al 1991 representava un 2,5% de la població, i al 1996 ja 
arribava al 9,7%. Aquesta immigració s’ha fet palesa també a la resta de la Comarca i de Catalunya, i 
s’ha de considerar com un dels factors principals de creixement de la població del poble. Cal destacar 
també la colònia d’alemanys, principalment de la 3ª edat, que viuen llargs períodes de l’any a Palau-
saverdera sobre tot en les urbanitzacions del municipi. A diferència de bona part de la comarca i de 
Catalunya la població estrangera és de procedència centre europea i no immigrats africans o asiàtics.  

La població del municipi es concentra en tres punts molt concrets: el nucli històric de Palau-saverdera, la 
urbanització de Mas Isaac a l’extrem oest (limitant amb Pau) i la urbanització Bellavista a l’est. Hi ha 
poques masies situades en sòl no urbanitzable, però les trobem ubicades al centre i sud del terme, 
aprofitant les terres més planeres i les extensions agrícoles. 

L’activitat econòmica de Palau-saverdera se centra en el sector serveis aprofitant els valors propis del 
poble i també la proximitat a la veïna població de Roses un dels centres turístic més importants de la 
Costa Brava, seguit de la construcció i la indústria, i finalment l’agricultura.  



Document ambiental estratègic.
Modificació puntual núm. 3 del Text Refós del POUM

Sector SUND 1. Delimitació del PP SUD 7
Terme municipal de Palau Saverdera (Alt Empordà)

32

Malgrat la proximitat de Roses i el litoral, i d’una certa influència del turisme a les darreres dècades, 
l’activitat tradicional, agrícola i ramadera és encara prou important al municipi. El cultiu de l’olivera és el 
més important des del punt de vista productiu, seguit pels conreus herbacis i la vinya. Al començament 
del segle XX al poble hi havia deu premses d’oli. La cooperativa agrícola local comercialitza sobretot el 
vi i l’oli dels productors locals.

L’activitat industrial, és en general poc significativa pel que fa a pes dins l’economia municipal, destacant 
les activitats de transformació de metalls (construcció, manteniment i reparació d’embarcacions, 
fabricació d’eines de ferreteries i fusteries metàl·liques), així com les de productes alimentaris (fabricació 
d’oli d’oliva i conserves de peix). Hi ha un petit polígon industrial a peu de la carretera de Roses i que no 
acull activitats productives sinó mes aviat de serveis 

17.-Patrimoni arqueològic i arquitectònic 

El municipi de Palau-saverdera té un patrimoni tant arqueològic, arquitectònic i cultural molt interessant i 
destacable. D’acord amb les fitxes del Servei de Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, al municipi podem 
trobar 3 edificis declarats Béns Culturals d’Interès Nacional (BCIN): 

• Castell de Palau-saverdera o Torre del Rellotge, situat a la Plaça Major (antiga plaça del Castell). 
També inclòs dins el catàleg de patrimoni a protegir de les NNSS. 
• Torre del Vent o Molí del vent. Situat a prop de la carretera comarcal GIV-612. També inclòs dins 
el catàleg de patrimoni a protegir de les NNSS. 
• Mas de la Torre o Estany Bos o Torre de l’Albert, situat molt proper a la carretera GIV-612 a 
l’entorn del p.k.. 2. També inclòs dins el catàleg de patrimoni a protegir de les NNSS. 

Els elements arquitectònics inventariats d’interès local són: 

• Església de St. Joan de Palau-saverdera o Església de Palau. També inclòs dins el catàleg de 
patrimoni a protegir de les NNSS. 
• Santuari de Sant Onofre. També inclòs dins el catàleg de patrimoni a protegir de les NNSS. 
• Bar Sport o Can Macau o Casa Isidre Macau. 
• Barraca d’olivar prop de la riera de Tort. 
• La font de Dalt. 
• Font de Sant Onofre. 

Segons consulta de les dades de l'Inventari del Patrimoni arquitectònic i arqueològic de Palau Saverdera 
i més concretament en el sector del projecte tenim que no hi ha cap element del patrimoni arquitectònic 
protegit ni a nivell estatal, ni autonòmic ni tampoc a nivell local.  Tampoc hi ha cap àrea d'interès 
paleontològic (presència de restes fòssils). 
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Plànol dels jaciments del patrimoni arquitectònic a la zona del projecte: 

Plànol dels elements del patrimoni arqueològic i paleontològic 
Zona del projecte 
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Tampoc hi ha elements del patrimoni cultural a l'entorn de la zona del projecte, però si cal destacar la 
presència de diversos murs o parets de pedra seca interessants i que actuen com elements de 
contenció de terres i separació entre les diferents finques agrícoles. També hi ha una antiga barraca de 
pastor i un safareig de pedra present a l’entorn però que queda fora dels límits del SUD-7 però si inclòs 
dins l’actual SUND-1 molt proper al rec del Serrat del Nin. 

Destaca també la presència d’una barraca de pastor situada a l’extrem sud-est del subsector 1,  

Pel que fa als camins ramaders i segons consulta de les dades de la Generalitat de Catalunya no hi ha 
cap camí ramader que passi per la zona del projecte i pel seu entorn més proper 

Paret de pedra seca i antic safareig present dins el sector prop del rec del Serrat del Nin 

17. Elements de risc per a la seguretat i benestar de les persones 

- Zones amb risc d’incendis forestals

D’acord amb el Decret 64/1995 pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals, el 
municipi de Palau Saverdera està catalogat com a municipi d’Alt Risc d’Incendis, ja que en el municipi hi 
ha una proporció important de massa forestal sobre tot concentrat en el sector nord del terme municipal 
a l'entorn de la serra de Verdera. 

Segons el Mapa de perill bàsic d’incendi forestal del Departament de Medi Ambient i Habitatge el municipi 
té un risc d’incendis entre MOLT ALT i ALT a tot el sector nord de la serra de Verdera i la Muntanya d’en 
Sot, ja que trobem grans extensions de bosquina i massa forestal amb una combustibilitat i inflamabilitat 
ALTA.

Fora de l’àmbit muntanyós, a la resta del territori, el risc d’incendis es considera BAIX, ja que es tracta 
d’una vegetació molt menys abundant amb una combustibilitat més baixa, amb l’excepció de la zona de 
la Torre del Vent que també té un risc d’incendi MOLT ALT degut a la presència d’una zona forestal i 
precisament dominada per la pineda per tant d’espècies molt piròfites i en general són boscos poc 
treballats.  
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Tot i així, segons el plànol de risc d’incendis forestals a Catalunya, la zona del projecte presenta un risc 
d’incendis baix en tot l'extrem de ponent a on hi ha els camps d'oliveres i un risc alt o fins i tot molt alt en 
tot el sector de llevant a on hi trobem la màquia i les restes de sureda, i és un entorn que ja es va cremar 
no fa masses anys. La tipologia de vegetació que hi trobem en tot el sector est presenta un índex 
d'inflamabilitat i combustibilitat alt, mentre que seria baix en tot el sector de les oliveres. 

Durant el treball de camp portat a terme s'ha pogut constatar per l'estat actual de la vegetació, que el 
sector est ha patit ja fa uns quant anys un incendi forestal d'on possiblement només van subsistir els 
suros i alguna olivera de mida gran. Aquesta dada s’ha confirmat amb consulta a la web de la Generalitat 
(Hipermapa) i que va afectar bona part de la superfície que hi ha entre la urbanització Bellavista i la 
carretera de Roses.  

A hores d’ara (setembre 2021) com a mesura de prevenció d’incendis a l’entorn de la urbanització 
Bellavista s’ha portat a terme una tala i desbrossada molt important per a crear la franja de protecció 
d’incendis que estableix la normativa a l’entorn de les zones residencials, però en aquest cas la tala 
portada a terme, amb eliminació d’alguns peus de suro grans, i la desbrossada portada a terme a estat 
molt contundent 

Franja de protecció d’incendis a l’entorn de la urbanització i que afecta el PP Sud-7 

Zona projecte 
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 - Zones amb riscos geològics 

Segons consulta de les bases d'informació de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya i s'ha pogut 
certificar durant el treball de camp que s'ha portat a terme, tot i la dificultat de la densa vegetació de 
matolls presents que fa difícil la percepció del relleu del terreny, dins el sector no hi ha terrenys amb 
pendents superiors al 20%. 

Pel que fa als possibles despreniments (caigudes de blocs, bolcades, allaus de roques), aquests són 
nuls, ja que no hi ha penya-segats, ni talussos especialment verticalitzats. Els materials presents són 
sedimentaris, sorres, que tenen una estabilitat important, tot i que hi ha algun aflorament puntual i 
localitzat. Aquestes roques són més visibles dins la llera del rec del Serrat del Nin a on si s'ha pogut 
apreciar, més que res per la força de l'aigua, algun despreniment no massa important. El nivell de risc es 
valora com a BAIX. 

Pel que fa referència a la tipologia de materials presents a l’entorn de la finca en estudi hi ha alguna 
presència puntual i localitzada de blocs de pedres que aflorant al terreny, sobre tot a l’extrem nord i sovint 
recobertes per materials del quaternari. Aquestos blocs de pedra s’han fet visibles en les zones que s’han 
desbrossat i són present al mig de la brolla. Els afloraments són petits, ben consolidats i el risc de 
despreniment es valora com a BAIX. 

Si ens centrem en les possibles esllavissades, no hi cap mena de risc ja que no hi ha talussos presents 
en tot el sector a excepció dels talussos dels petits marges que envolten el rec del Serrat del Nin. En 
bona part els petits talussos que hi podien haver originàriament es van eliminar amb la construcció dels 
murs de pedra que separen les diverses parcel·les, però aquests desnivells en cap cas superen els 2 
metres d'alçada. L'únic punt de risc podrien ser l'erosió que poden comportar sobre la llera del rec les 
fortes avingudes que pot patir. Així el possible risc es valora com a BAIX. 

Finalment, pel que fa a possibles esfondraments (subsidències, col·lapses), la tipologia de materials 
presents, la tipologia del subsòl, o la presència de peus arboris, fa que el terreny estigui fortament 
assentat i la poca pendent del terreny fa que el risc sigui MÍNIM. 

El Pla Especial d'Emergències Sísmiques a 
Catalunya (SISMICAT), el terme municipal de 
Palau Saverdera presenta un nivell de 
perillositat sísmica valorat com a moderada ja 
que s’engloba dins la zona 2 a on correspon a 
una estimació d'intensitat sísmica baixa de 
categoria VI-VII en l'escala MSK. Això significa 
que ens trobem dins d’una zona d’activitat 
moderada, però no tant elevada com altres 
indrets de Catalunya com podrien ser els 
Pirineus o la Vall d'Aran. 

Palau Saverdera
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- Risc per circulació o manipulació de mercaderies perilloses:  

Tot el sector queda allunyat de les vies autoritzades per a la circulació de mercaderies perilloses i no 
només el sector sinó també tot l'entorn del poble de Palau Saverdera, ja que les vies autoritzades per a 
la circulació de les mateixes queden molt allunyades. 

Tampoc hi ha en el poble i menys encara a l'entorn de la zona del projecte cap activitat de manipulació 
de mercaderies o substancies perilloses 
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2.2. Evolució del sector al llarg dels anys 

Tot seguit es fa un compartiu de l'evolució del sector en funció de les imatges aèries procedents de 
l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. 

Ortofotomapa del sector any 1956 

Ortofotomapa del sector any 1993 
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Ortofotomapa del sector any 2002 

Ortofotomapa any 2010 



Document ambiental estratègic.
Modificació puntual núm. 3 del Text Refós del POUM

Sector SUND 1. Delimitació del PP SUD 7
Terme municipal de Palau Saverdera (Alt Empordà)

40

Ortofotomapa any 2020 

S'ha buscat l'evolució d'aquest paisatge comparant les imatges aèries de diferents anys i es pot 
evidenciar com a mesura que passen els anys poc a poc es va transformant i perdent els valors de 
paisatge agrícola original de plantacions d'olivera que tenia i que a dia d'avui només es conserva 
parcialment. 

En l'evolució fotogràfica es pot apreciar com al llarg dels darrers 70 anys tot aquest entorn ha conservat 
el seu caràcter agrícola i ja des dels anys 50, però la pressió urbanística i en concret la construcció de la 
urbanització Bellavista i l'abandonament de l'activitat agrícola tradicional ha canviat de manera prou 
evident tot aquest entorn. 

 En el període de 1956 a 1993 es pot evidenciar com comença l'abandonament de les plantacions 
d'oliveres en el sector més allunyat del poble i també pel fet que presentava un relleu més accidentat i 
era més complicat el seu conreu i com s'havia començat a implantar l'habitat forestal a la llera dreta del 
torrent del Serrat del Nin. A l'any 1993 encara no s'havia iniciat la construcció de la urbanització Bellavista. 

Entre els anys 1993 a 2002 és quan es genera el canvi més important dins aquest entorn per dues raons 
en primer lloc per l'inici de la urbanització del sector Bellavista i més concretament el sector a l'entorn del 
carrer Plató i en segon lloc destaca com es va cremar part del sector de llevant i l'evolució de l'hàbitat 
forestal es va veure frenada. 
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Entre els anys 2002 i 2010 i fins i tot a dia d'avui (2020) pràcticament no s'han produït canvis en tot aquest 
entorn. S'han conservat els conreus d'olivera a l'entorn de Can Llobet, s'ha consolidat la petita illa 
urbanitzada que no ha crescut més i s'ha conservat l'entorn forestal de brolla (motivat per l'anterior 
incendi) de tota la llera dreta del torrent del Serrar del Nin. 
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2.3. Perfil ambiental de la zona 

Ambientalment es pot definir la zona del projecte com un entorn periurbà proper al nucli urbà de Palau 
Saverdera i a la urbanització Bellavista, a on a dia d'avui el rec del Serrat del Nin separa dos ambients 
clarament diferenciat concretament camps de conreus de secà a on hi trobem plantacions d'oliveres a la 
dreta i a l'esquerra terreny forestal de brolla.  

Com a elements ambientalment més rellevants hi trobem: 

- Sector format per dues subunitats una de camps de conreu de secà (plantacions d'oliveres) 
i una segona de terreny forestal de brolla amb presència d'alguns suros. Concretament el 
SUD 7 es troba dins la tipologia de terreny forestal de brolla. 

- Relleu mitjanament accidentat i que s'ha volgut anivellar parcialment amb la construcció de 
diverses terrasses agrícoles separades per parets de pedra seca. El sector baixa clarament 
cap el sud. 

- La geologia correspon a terrenys de quaternari formats per l'erosió de les muntanyes de la 
serra de Rodes, amb algun petit aflorament de pedra a la part alta del sector. 

- No hi ha dins el sector ni en les zones properes cap zona d’especial protecció geològica com 
poden ser geòtops o geozona.  

- Mínima presència d'indrets amb pendents superiors al 20% i que es localitzen a la part central 
del subsector dret. 

- Sòls d'una qualitat agronòmica mitjana ja que el recobriment de quaternari presenta un 
horitzó poc profund i el terciari és bastant superficial amb algun aflorament puntual 

- No hi ha presència de sòls contaminats per activitats anteriors.  

- La zona del projecte es troba sobre l' aqüífer paleozoic del Fluvià-Muga ubicat sobre els 

afloraments de granodiorita tant a la plana. No correspon a cap aqüífer protegit. 
- No hi ha cursos fluvials destacables dins el sector; però trobem el rec del Serrat del Nin, 

afluent de la Mugeta que fa d'eix central del sector. És un riu de caràcter mediterrani de llera 
molt estreta i mitjanament profunda que recull les aigües de la part baixa de la serra de 
Rodes. 

- Referent a l'inundabilitat tot el sector que queda fora de les zones potencialment inundables 
per un període de retorn de 500 anys 

- Tot el sector es troba fora de qualsevol figura de protecció ambiental com poden ser Espai 
d'Interès natural (PEIN), Xarxa natura 2.000, Zones d’especial conservació (ZEC), Zona 
ZEPA (zona especial protecció de les aus). El Parc Natural de la Serra de Rodes queda 
allunya uns 800 metres de l'extrem est del sector. 

- La vegetació present correspon a la ruderal en el sector de ponent en concret plantacions 
d'oliveres, mentre que al subsector est correspon a l'hàbitat de Matollars de tomaní 
(Lavandula stoechas), silícoles de sòl sec de terra baixa amb presència d'algun peu de suro 
de mida prou gran. És un terreny que es va cremar fa uns quants anys. 

- No hi ha presència d'hàbitats d'interès comunitari ni prioritari ni no prioritari 
- L'entorn del rec del Serrat del Nin no porta associat una vegetació de ribera destacable sinó 

que hi trobem algun peu d'om i de roure en un estat de conservació deficient i que en bona 
part s’han eliminat darrerament amb la neteja d’un tram del torrent que s’ha fet. 

- No hi ha presència d’arbres monumentals, protegits o d'interès per les seves dimensions o 
per la seva raresa dins el sector o en el seu entorn proper que convingui preservar. 
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- La fauna que trobem dins el sector és prou diversa per la presència de 2 hàbitats diferents 
(agrícola i forestal de brolla) però condicionada per la proximitat al nucli urbà i també als 
espais protegits de la serra de Rodes. No és una fauna especialment destacable, ni molt 
interessant per les espècies presents ni tampoc massa nombrosa però prou diversa. 

- El sector presenta un interès connector mitjanament destacable per la presència de petits 
cursos fluvials que baixen de la serra de Rodes cap els aiguamolls de l'Empordà com seria 
el cas del rec del Serrat del Nin, però condicionat per creuar una zona urbana. 

- El rec del Serrat del Nin es pot considerar con un corredor ecològic dins el sector malgrat la 
seva llera presenta un estat de conservació, dins el sector bastant dolent i amb la 
desbrossada portada a terme queda excessivament obert i ofereix poca seguretat a la fauna. 

- No és un sector a on es detecti molta mobilitat per part de la fauna terrestre ja que ens trobem 
en un sector proper al nucli urbà i les urbanitzacions. 

- Segons el catàleg de paisatge de les comarques Gironines tot aquest entorn correspon a la 
unitat de la Plana de l'Empordà però just a tocar la unitat del Cap de Creus, tot i que no es 
massa representatiu d'aquesta unitat. 

- El paisatge del sector correspon a un antic paisatge agrícola de conreus d'oliveres prou 
habitual d'aquest entorn de l'Alt Empordà, però transformat tant per l'abandonament dels 
conreus com pel procés urbanístic proper i que la brolla de tomaní l’està colonitzant. 

- Correspon a un sector poc exposat a les visuals des del poble o des de les urbanitzacions 
properes ni tampoc és visible des de les principals vies de comunicació (carretera de Roses). 

- Hi ha un interessant fons escènic tant cap el nord (serra de Verdera) i també cap el sud 
(plana de l'Empordà en el sector dels aiguamolls), però amb una molt interessant perspectiva 
visual quan s’obre cap el sud a la badia de Roses.  

- Pel que fa als usos del sòl trobem els camps de conreu d'oliveres en el subsector de ponent 
i terrenys forestals de brolla amb algun suro al subsector de llevant però sense explotació 
silvícola per poca biomassa. 

- No hi ha elements patrimonials protegits ni arquitectònics ni arqueològics dins el sector ni 
tampoc en el seu entorn més proper que es puguin veure afectats. 

- Destacar la presència de diverses parets de pedra seca en el subsector oest per separar les 
diferents parcel·les o terrasses de conreu. 

- Quan avaluem el nivell de qualitat de l'aire del sector es pot catalogar com a bo ja que no hi 
ha fonts contaminants properes de cap tipus i a més hi ha una molt bona dispersió o 
renovació de l'aire. 

- Quan analitzem els riscos ambientals de caràcter geològic no n'hi ha cap de significatiu ni 
per presència de pendents superiors al 20%, ni risc d’esllavissades, ni erosió, ni caigudes de 
blocs, ni... Per la seva situació el risc sísmic es valora com a moderat. 

- Queda totalment fora de les zones potencialment inundables fins i tot per un període retorn 
de 500 anys. 

- Pel que fa al risc d'incendis, el subsector est presenta un índex alt i fins i tot es va cremar fa 
uns anys així com una combustibilitat i inflamabilitat alta, mentre que el subsector de ponent, 
conreus d'oliveres, presenta un risc baix. 

- No hi ha cap risc pel que fa referència al trànsit de mercaderies perilloses. 
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2.4. Relació amb altres plans i programes 

1/ Planejament territorial vigent: 

Correspon al Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines aprovat definitivament  i publicat en el 
DOGC núm. 5735 del 15 d’octubre de 2010. 

EL PDTCG disposa per a Palau-saverdera, un creixement moderat. Segons el PDTCG, el creixement 
moderat és una categoria que avarca “El Pla estableix aquesta estratègia en aquells nuclis o àrees de 

mitjana o petita dimensió urbana que per les seves condicions de sòl i de connectivitat poden tenir un 
creixement proporcionat a la seva realitat física com a àrees urbanes. En àmbits on no hi hagi àrees 
urbanes de major importància,  algunes a les quals s’assigna l’estratègia de creixement moderat poden 
assolir, en funció del seu valor de posició, una funció nodal amb relació al seu entorn pròxim.”

En concret, tenint en compte el planejament vigent, el PDTCG proposa: 

- La consolidació dels nuclis urbans actuals de Palau-saverdera i el Mas Isaac. 
- L’extinció o reducció de totes les zones urbanitzables situades al nord i est del nucli de Palau-

saverdera, i també la zona més propera al torrent del mas Oriol. 
- L’extinció de la petita zona industrial al sud, a peu de la GI-610. 
- Considera que el límit del creixement urbà del municipi no hauria de superar en cap moment la 

GI-610, sinó que mantenir-lo al nord i est de la carretera. En cap moment es proposa cap modificació en 
la GI-610. 

- Recull les directrius del Pla Director de la Serra de Rodes. 

Per donar compliment a aquesta exigència el POUM no compatibilitza els 31.816,06m2 de sòl edificable 
del SUND-1 i estableix que aquest sector no es podrà desenvolupar fins que s’hagin desenvolupat el 
75% dels sectors delimitats i sempre en continuïtat amb el sòl urbà. Els percentatges de creixement 
previstos en el POUM i els màxims que estableix el PDTCG queden resumits en el següent quadre: 

Sòl urbà
914.191,40m2 de sòl edificable suma dels 865.309,06m2 de sòl
urbà consolidat 

Sòl urbanitzable previst POUM 269.831,99 m2 de sòl edificable

Creixement previst POUM 29,51% del sòl urbà

Creixement màxim del 30% 27.4257,42 m2 de sòl edificable

Marge resultant fins arribar al 30% 4.425,43 m2 de sòl urbanitzable
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Com es pot veure en el plànol d’espais oberts, estratègies d'assentaments i actuacions d'infraestructures 
en que s’observa que part de l’antic PP12 (ara SUND-1) es qualifica com a sòl de protecció especial. La 
resta del SUND es qualifica com a sistema d’assentaments d’ús residencial. 

 2/ Pla Director Urbanístic del sòl no urbanitzat de la Serra de Rodes i entorns (PDU Serra de 
Rodes) 

El PDSUR es va aprovar definitivament el 15 de novembre de 2006 va ser modificat l’1 d’abril de 2014.  

Aquest pla director urbanístic del sòl no urbanitzat de la serra de Rodes i entorns constitueix un conjunt 
de directrius i determinacions d’obligat compliment pel planejament urbanístic, tant general com derivat, 
que es desenvolupi en l’àmbit territorial que abasta, sense perjudici dels plans especials dels parcs 
naturals i altres plans de rang normatiu superior o de caràcter més restrictiu. 

L’àmbit territorial del pla està integrat per la totalitat del territori pertanyent als municipis de Garriguella, 
Palau-saverdera, Pau, Pedret i Marzà, Vilajuïga i per una part del terme municipal de Roses. 

El PDSUR en la versió de 2006 feia referència a l’antic PP12 en els següents termes: 

El sector PP12 es divideix en dos subsectors molt allunyats entre sí, un situat al nord i l’altre al sud 

del nucli urbà. El subsector nord, per sobre de la cota 150, es troba clarament situat en sòls de 
gran visibilitat des de la plana. La seva urbanització tindria un alt impacte paisatgístic, similar al que 
es pot observar en el cas de la urbanització Mas Fumats, de Roses. El subsector sud, per sota de la 
urbanització Bellavista, entre els recs del Serrat del Nin i el del Salt de l’Aigua, que conflueixen en el 
rec del Mas Blanc, agafa la forma mateixa de la cunya entre els dos recs confluents, sense cap 
sentit urbanístic. És un subsector deslligat de l’eixample residencial que s’ha anat formant a llevant 
de la població, en un indret inadequat  per  a  la  urbanització. El Pla director urbanístic determina la 
classificació dels dos subsectors en sòl no urbanitzable. El subsector nord en sòl no urbanitzable de 
protecció territorial, per raó de la cota i del pendent, i el subsector sud en sòl no urbanitzable de 
protecció especial, en la subcategoria de sòls d’alt valor agrícola i valor connector. S’admet en tot cas 
el manteniment de la franja superior del subsector sud, amb accés des del vial existent, que suposa 
ampliar el subsector 2 del sector PP2, mitjançant l’adaptació del planejament municipal al Pla 

Zona projecte 
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director. Aquest podrà delimitar una Unitat d’actuació o altre instrument per a ordenar i regular aquesta 
franja de sòl, destinada a cases unifamiliars en filera, i la cessió a l’ajuntament del sòl corresponent a 
la resta del subsector 

En la disposició final sisena de la Normativa del document del 2006 que va resultar suprimida en la 
modificació del 2014, s’establia que en el cas de l’antic sector urbanitzable PP12 del municipi de Palau-

saverdera, que se suprimeix, el document d’adaptació del planejament general municipal al Pla director 
urbanístic definirà l’ordenació urbanística i la regulació normativa del subsector SS2 (UA Bellavista) del 
sector PP2 delimitada en la fitxa normativa, destinada a cases unifamiliars en filera, que comportarà la 
cessió de la resta del subsector sud del sector PP12.

PDUSR versió 2006 

PDUSR versió 2014 

Zona projecte 
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3/ Pla Especial de protecció del medi natural i del paisatge dels Aiguamolls de l’Alt Empordà 

Aquest Pla qualifica el sòl no urbanitzable de l’entorn de l’àmbit com a Zona perifèrica de protecció i 
connexió (clau 6). Aquest sòl no estan inclosos en l’espai del Pla, però aquells àmbits necessaris per 
evitar que a l’entorn del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà es produeixin processos d’aïllament 
i fragmentació derivats de la transformació dels espais naturals o semi naturals que comportin l’amenaça 
per al paisatge o als sistemes naturals protegits del Parc, com ara el creixement urbanístic o la 
implantació de determinades infraestructures o instal·lacions.  

Els límits d’aquest sòl podria condicionar la coherència de la present modificació amb aquest Pla. En 
aquest senti s’exposen les determinacions de la Normativa del Pla de l’article 40.5 Precisió dels límits 
exteriors de la Zona 6. Els límits de la Zona 6 que coincideixen amb la delimitació establerta entre els 
diferents tipus de sòl que componen el sistema d’espais oberts pel Pla Director Territorial de l’Empordà 
és d’aplicació l’article 2.4 de les seves Normes, llevat que també coincideixin amb la delimitació de 
caràcter definitiu del PEIN o del Parc Natural. En conseqüència, aquests límits poden ser concretats pels 
instruments de planejament urbanístic que defineixin l’ordenació a escales més detallades en els termes 
establerts a l’article mencionat amb l’excepció indicada 

4/ Pla d'Ordenació Urbanística Municipal: 

El Pla General d’Ordenació Urbana actualment vigent al municipi de Palau-saverdera fou aprovat 
definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de 28 de setembre de 1.999. 

L’àmbit de la modificació correspon al sector de Sòl Urbanitzable no Delimitat número 1 (SUND 1) que 
es troba al sud-est del nucli urbà. Delimita a oest amb el Camí de la Creu, a nord oest amb un subsector 
del SUD 2 de 29.906,97 m² pendent de desenvolupar, a nord est amb el carrer de Plató i un sector de 
sòl urbà consolidat de l’antiga UA Bellavista, a est sud-est i envoltant la llengua del sector del rec del 
Serrat del Nin, amb sòl no urbanitzable amb clau 6 PEA (Zona perifèrica de protecció i connexió)1, a sud-
oest amb una franja de sòl no urbanitzable que arriba a la carretera de Roses. 

POUM vigent a Palau Saverdera Zona projecte 
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El POUM vigent amplia el sòl urbà en l’àmbit per a la creació del sector SUND-1 a fi i a efecte de ressituar 
l’edificabilitat prevista en el PP12 fora de la franja de protecció hidrològica i paisatgística definida pel PDU 
Serra de Rodes. Manté una franja edificable enfrontada a l’antic subsector 2 de la urbanització Bellavista 
que ja preveia el PDU Serra de Rodes. 

En la memòria del POUM vigent es descriu el SUND-1 com sector de nova creació, ja previst en el PDU 
Serra de Rodes, amb l’objectiu de possibilitar la ubicació de les zones edificables dels sectors PP12 
(exclòs per PDU Serra de Rodes) i el PP2. El nou planejament estableix les bases per als separadors 
urbans resseguint les traces de les rieres que parteixen el territori de nord a sud, analitza aquests 
separadors entre el nucli del municipi i les  seves urbanitzacions a est i oest d’aquest, com també entre 
elles mateixes; el PDU Serra de Rodes ja defineix aquesta línia a seguir, i ara el POUM consolida i dona 
les eines perquè la realitat acabi sent la prevista. 
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2. 5. Objectius de protecció mediambiental 

Després d’haver definit els principals aspectes mediambientals d’aquesta Modificació Puntual del Pla 
d'Ordenació Urbana Municipal, estem en disposició de definir els objectius de protecció mediambiental 
que hauria de tenir present l’òrgan responsable de la redacció de la Modificació del Pla General i 
considerant els objectius ambientals definits en l'Informe de Sostenibilitat Ambiental del Pla Director 
Territorial de les Comarques Gironines (PDTCG), concretament en el punt 4.3.1 Jerarquització dels 
objectius ambientals del Pla. En aquest cas s’han escollit els objectius que millor s’adapten al present 
projecte i també s’han incorporat altres objectius més específics per aquest sector de l'entorn de la 
Urbanització Bellavista 

Objectius ambientals prioritaris 

Objectiu 4.1.     Protegir els espais naturals de valor ecològic tant a escala nacional, com regional 
o comarcal i evitar la pèrdua de biodiversitat, tant d’ecosistemes, com d’hàbitats o espècies 

Objectiu 4.2.  Garantir la connectivitat territorial i ecològica mitjançant un sistema continu i 
funcional d’espais oberts i protegint els cursos fluvials pel seu paper de connectors ecològics 

Objectiu 7.1     Evitar la creació de nous assentaments i apostar per les formes compactes de 
creixement, minimitzant la dispersió i la fragmentació territorial. 

Objectiu 7.3.   Protegir els sòls més fèrtils o de valor agrari pel seu paper de sustent de la 
producció alimentària 

Objectius ambientals rellevants

Objectiu 1.1.   Preveure accions encarades a no incrementar les emissions de gasos d’efecte 
hivernacle 

Objectiu 5.1.     Protegir específicament les àrees de major valor paisatgístic, amb especial atenció 
als paisatges rurals i als de valor identitari. 

Objectiu 7.4.     Deixar lliures les zones subjectes a riscos naturals, amb especial  atenció al 
risc d’incendi i al risc d’inundació, i  les  zones subjectes a risc  inacceptable d’origen antròpic, en 
concret el risc d’accident en el transport de mercaderies perilloses i el risc d’accident greu en 
instal·lacions que manipulen substàncies perilloses. 

Objectius ambientals secundaris 

Objectiu 2.1.     Afavorir les formes d’implantació i directrius pel planejament urbanístic menys 
consumidores de recursos, especialment d’aigua i energia 



Document ambiental estratègic.
Modificació puntual núm. 3 del Text Refós del POUM

Sector SUND 1. Delimitació del PP SUD 7
Terme municipal de Palau Saverdera (Alt Empordà)

50

3. DESCRIPCIÓ D’ALTERNATIVES. JUSTIFICACIÓ DE LA PROPOSTA 
ADOPTADA

3.1. Alternatives considerades 

En aquest cas es plantegen dues possibles alternatives: 

 Alternativa 0: mantenir la classificació actual dels terrenys tal i com estableix el POUM vigent i 
que classifica tot el sector com a Sòl Urbanitzable No Delimitat (SUND-1). 
 Alternativa 1: modificació la classificació actual del sòl del sector SUND-1 reduint la superfície 
del sòl urbanitzable o urbà del sector i passant bona part del mateix a sòl no urbanitzable de clau 6 PEA 
(Zona perifèrica de protecció i connexió). 

3.1.1/ Alternativa 0:  

Primerament cal definir: 

1/ Sòl urbanitzable (SU) són aquells terrenys que el pla d'ordenació urbanística municipal 
considera necessaris per a garantir el creixement de la població i l'activació econòmica del territori.  

2/  Sòl Urbanitzable NO Delimitat (SUND) correspon a aquell sòl que la seva transformació en 
sòl urbanitzable cal fer-ho mitjançant un Pla Parcial Urbanístic (PPU) de delimitació, però mentre no es 
delimiti el règim, es considera igual al del SNU i per tant té els mateixos drets que el sòl no urbanitzable. 

El POUM vigent amplia el sòl urbà en l’àmbit per a la creació del sector SUND-1 a fi i a efecte de ressituar 
l’edificabilitat prevista en el PP12 fora de la franja de protecció hidrològica i paisatgística definida pel PDU 
Serra de Rodes. Manté una franja edificable enfrontada a l’antic subsector 2 de la urbanització Bellavista 
que ja preveia el PDU Serra de Rodes. 

En la memòria del POUM vigent es descriu el SUND-1 com un sector de nova creació, ja previst en el 
PDU Serra de Rodes, amb l’objectiu de possibilitar la ubicació de les zones edificables dels sectors 
PP12 (exclòs per PDU Serra de Rodes) i el PP2. El nou planejament estableix les bases per als 
separadors urbans resseguint les traces de les rieres que parteixen el territori de nord a sud, analitza 
aquestos separadors entre el nucli del municipi i les seves urbanitzacions a est i oest d’aquest, com 
també entre elles mateixes; el PDU Serra de Rodes ja defineix aquesta línia a seguir, i ara el POUM 
consolida i dona les eines perquè la realitat acabi sent la prevista. 

La fitxa del sector del POUM estableix: 

 Superfície  49.422,62 m2 (4,94 ha) 
 Condicions  Aquest sector no es podrà desenvolupar fins que s’hagin desenvolupat 
el 75% dels sectors delimitats i sempre en continuïtat amb el sòl urbà. Destinar els terrenys amb pendent 
superior al 20% a espais públics no edificables 
 Ús   Residencial unifamiliar,  plurifamiliar, comercial, altres usos residencials, 
dotacionals, serveis i assistencials. 
 Densitat  20 hab/ha 
 Edificabilitat  0,24 m2/m2

Objectius  Completar el creixement de la urbanització Bellavista i el SUD 2 en sentit 
sud-est, així com la zona d’equipaments municipals en sentit sud direcció a la carretera de Roses a 
Vilajuïga GI-610.  
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En la zona situada sota la urbanització Bellavista es preveurà una franja de protecció de visuals respecte 
a les edificacions d’aquesta, això comportarà que les noves edificacions se situïn a una distància mínima 
de 12 metres del vial existent. No tindrà accés rodat a la GI-610. 

El POUM presenta contradiccions entre la superfície del SUND-1 que s’indica en el document Memòria 
i en el document Normativa. En mesuraments en el plànol d’ordenació s’obté la superfície que assenyala 
la Normativa i per tant aquesta és la que es considerarà: 

Superfície SUND-1  

Memòria POUM 52.188,72 m2

Normativa POUM 49.422,62 m2

Plànol Ordenació POUM 49.422,62 m2

Aquest sector es pot diferenciar entre dos subsectors separats pel rec del Serrat del Nin. Les superfícies 
del SUND-1 per cada subsector són les següents: 

Les dades generals d'ordenació del sector previstes en el  POUM serien: 

Classificació del Sòl SUND-1 

Superfície 49.422,62 m2

Edificabilitat 0,24 m²st/m²s 

Densitat 20 hab/ha 

Sostre edificable 11.861,42 m2

Nombre habitatges 98 habitatges 

Sòl brut edificable 21.484,62 m2

Densitat neta (amb vials) 45,6 Hab/ha 

3.1.2. Alternativa 1 

Els objectius i criteris que fonamenten l’ordenació del nou SUND-1 són els següents:  

• • Completar el creixement del sector SUD 2 en sentit sud en baixa intensitat edificatòria i amb un 
alt percentatge d’espai lliure privat que tanqui el creixement urbà en aquest àmbit. Se situen 8 habitatges 
lliures en la clau 5g2 en la franja oest i 15 habitatges socials a la franja est.  

Ordenació vigent SUND-1 marge 
dret

SUND-1 marge 
esquerra

Total

Sòl brut edificable 18.109,40m2 3.375,22 m2 21.484,62 m2

Sistema hidrogràfic (*) 118,00m2 320,00 m2 438,00 m2

Sòl de protecció hidrològica 1.475,00m2 6.720,00 m2 8.195,00 m2

Sòl de protecció paisatgística 00,00m2 19.305,00 m2 19.305,00 m2

Total. 19.702,40 m2 29.720,22 m2 49.422,62 m2
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• • Incrementar l’oferta d’habitatge social al municipi i situar-lo en barreja de tipologies residencials. 
Aquests habitatges s’emplaçaran en un àmbit de 9.214,84m2. L’habitatge social es desplegarà en les 
tipologies edificatòries més adequades per assolir una bona transició paisatgística amb el SNU, amb 
importants espais lliures comunitaris situats majoritàriament al sud. El planejament derivat haurà 
d’incorporar un estudi específic que justifiqui l’acompliment d’aquest objectiu de transició paisatgística.  

Per complir aquests objectius es proposa dividir el sector SUND-1 en diversos nous sectors de tipologies 
urbanístiques diferents  

 Sòl Urbà. Polígon PP SUD 7:  

Es proposa delimitar un nou polígon d’actuació urbanística a fi i a efecte de desenvolupar la gestió 
urbanística necessària per a la regularització i configuració de les finques per situar l'aprofitament i els 
àmbits de cessió dels sistemes. Se situaria just a la part sud de l'actual carrer de Plató i aprofitant 
les estructures ja existents. Així la urbanització i els serveis tècnics es troben completats en el marc 
del projecte d’urbanització de l’antiga UA Bellavista i dimensionats per atendre els nous habitatges 
previstos. 

La proposta regularitza l’àmbit que definia el PDUSR a fi i a efecte de fer viable l’emplaçament del 
sòl apte per edificar en coherència urbanística amb el teixit consolidat de l’altra banda del carrer 
Plató Aproximadament el PDSUR definia l’àmbit en 3.375,22m2 i la regularització passa a 4.362,27m2.
en clau 5f2, i una edificabilitat de 0,4 m2 sostre/m2 superfície de sòl edificable o 1.744,90 m2 de sostre. 

Concretament correspon a la franja de terreny forestal que es troba a continuació del carrer del Plató 
en direcció sud i a on hi trobem vegetació pròpia de la màquia però molt alterada on domina la presència 
de petits peus d'olivera molt joves, alguns suros, llistó i plantes colonitzadores com el plomall de la 
palma i la figa de moro. És una franja estreta (7,5 metres) i de valor ambiental baix pel procés d'alteració 
que presenta i més després de la important tala que s’hi ha portat a terme darrerament com a franja de 
protecció d’incendis.  

El límit de la parcel.la situada a tocar del sòl Pp es delimitarà mitjançant la recta formada pel punt 
d’intersecció de la tirada del límit de la parcel.la situada a la banda nord del carrer amb la línia de façana 
de la vorera sud del carrer Plató i la intersecció de la paral·lela a 21m del sistema hidrogràfic amb el fons 
de parcel.la. El límit edificable en el fons de parcel.la serà de 12m i la resta els definits per la clau 
urbanística corresponent  

Així es delimita una franja de 40m de profunditat que garanteix l’emplaçament de 5 parcel·les de 
superfície mínima de 800m2 d’acord als paràmetres urbanístics de l’àmbit urbà a on s’insereix i que 
correspon 4 habitatges unifamiliars aïllats i 4 habitatges amb edificació plurifamiliar (HPO) en 
forma de ciutat jardí, de planta baixa i planta.. 

La reserva d’habitatge social seria del 30 % dels quals el 20% correspon a habitatges de protecció 
oficial de règim general i de règim especial i un 10% a habitatges amb protecció oficial de preu concertat.  

Les zones verds (clau v1), concretament 3.988,25 m2, inclosa en els sòls de protecció hidrològica. 
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El sistema d’infraestructures i serveis tècnics (clau T3) concretament 60 m2, se situen en l'àmbit de 
l’estació d’impulsió d’aigües residuals situat a tocar del carrer Plató, ja cedits a la Urbanització 
Bellavista.
.
El seu objectiu és completar l'ordenació urbanística a l'entorn del carrer de Plató cap el sud. 

Situació actual del futur sector PP SUD-7 

 SUND-1: 

Correspon a tot el subsector del marge dret del rec del Serrat del Nin que només es modifica la 
superfície de sòl brut edificable que s'incrementa lleugerament passant dels 18.109,40 m2 inicials a 
19.702,40 m2 a la nova proposta (+1.593 m2; un 8,80%) amb uns 23 habitatges, en contra dels 78 que 
figuren a l'alternativa 0. Es manté el mateix índex d'edificabilitat ja previst en el POUM vigent (0,24 
m2st/m2s) ja que es manté la densitat edificatòria de 12 hab/ha. 

La cessió d’espais lliures seria del 10% del sector en total 1.972,12 m2

La reserva d’habitatge social seria de 15 habitatges. 10% procedent de la substitució de l’equipament 
més 45 % dels quals el 20% correspon a habitatges de protecció oficial de règim general i de règim 
especial i un 10% a habitatges amb protecció oficial de preu concertat.  

L’habitatge social situarà a la banda est del sector ocupant l’àmbit de 9.214,84m2 de més profunditat. 
Aquesta superfície inclourà la zona verda addicional de com a mínim 497m2. L’habitatge social es 
desplegarà en les tipologies edificatòries més adequades per assolir una bona transició paisatgística 
amb el SNU, amb importants espais lliures comunitaris situats majoritàriament al sud i amb 
enjardinament adequat a aquests objectius  

En aquest cas correspon a tot el sector a on hi ha les diverses parcel·les amb plantacions d'oliveres 
que es troben per sobre de Can Llobet i a on les parcel·les sovint es troben separades per petites parets 
de pedra seca. Valor ambiental mitjà més que res per l'interès agrícola que presenta i la presència dels 
murs de pedra seca 
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Futur sector SUND-1 

 Sòl No urbanitzable 

En aquest cas es proposa passar a sòl no urbanitzable, concretament de la tipologia PEA o clau 6 o 
Zona perifèrica de protecció i connexió i que correspon a tot el marge esquerra del rec del Serrat del 
Nin que correspon al terreny forestal de brolla present a on s'ha eliminat la superfície corresponen al 
sector PAU-11 donat continuïtat a la tipologia de sòl que hi ha a tot el sector entorn cap a l'est i sud i 
dona una major protecció ambiental a tot aquests nous terrenys que passaria a sòl no urbanitzable i 
sobre tot donaria molta major protecció a tota la llera del rec del Serrat del Nin interessant per afavorir 
la connectivitat ecològica des de la serra de Rodes (Verdera) cap a la plana de l'Empordà i en concret 
el Parc natural dels Aiguamolls de l'Empordà. 

Aquesta classificació del sòl ja la proposava el pla director urbanístic de la Serra de Rodes i ocuparia 
una superfície total de 23.891,82 m2.

Correspon a tota la franja de sòl forestal que hi ha a la llera esquerra del rec del Serrat del Nin a on hi 
ha un domini de màquia o concretament brolla de Matollars de tomaní (Lavandula stoechas), silícoles 
de sòl sec de terra baixa a on hi ha presència de diversos peus de suro de mida gran. Dona continuïtat 
al terreny forestal que hi ha cap a llevant i cap el sud. Per tant és molt interessant la seva conservació 
i el fet de desclassificar-ho i passar-ho a sòl No urbanitzable resulta interessant per la seva conservació 
ja que també té una interessant funció connectora entre la serra de Rodes (Parc Natural del Cap d 
Creus) al nord i el sector del Parc Natural dels aiguamolls de l'Empordà al sud. 

Es manté la franja de protecció hidrològica a tot l'entorn del rec del Serrat del Nin a tots dos costats de 
la seva llera en tot el sòl urbà i urbanitzable, però s'elimina, ja que no es considera necessari, en el 
subsector de sòl no urbanitzable. 

Sector de sòl No urbanitzable 
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El resum de la nova proposta d'ordenació seria: 

Paràmetres generals Ordenació vigent Ordenació modificada Diferència

Sòl brut edificable 21.484,62 m2 21.974,55 m2 +489,93 m2

Espai lliure 27.938,00 m2 27.338,07 m2 -549,93 m2

Serveis tècnics 0 m2 60 m2 +60 m2

Total  49.422,62 m2 49.422,62 m2

Ordenació 
POUM vigent

Ordenació POUM modificat Diferència

Classificació sòl SUND-1 PP SUD 7 SUND-1 SNU 

Superfície 49.422,62m2 8.478,52m2 19.702,40m2 23.891,82m2 0 

Edificabilitat 0,24 m²st/m²s 0,4 m²st/m²s 0,24 m²st/m²s     

Densitat 20 hab/ha  12 hab/ha 12 hab/ha     

Sostre edificable 11.861,42m2 6.472,06m2  0 -5389,36 m2

Nombre
habitatges 

98 habitatges 8 habitatges 20 habitatges 0 
-70

habitatges 

Espais lliures 27.938,00m2 3.496,25m2 23.851,82 m2 -549,93 m2

Sòl brut edificable 21.484,62m2 4.362,27m2 17.612,28 m2 0 +489,93 m2

Serveis tècnics 0 60 m2  0 +60 m2

Alternativa 0 (ordenació vigent) Alternativa 1 (proposta de modificació POUM) 

Punts forts: 

 S'incrementa el nivell de protecció a l'entorn de tot el sector de llevant a on hi trobem el matollar 
de tomaní i que presenta un valor ambiental i connector interessant, tot i que no està catalogat com un 
hàbitat d'interès comunitari. 
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 Es redueix el nombre d'habitatges que passa dels 98 habitatges previstos a 28 habitatges nous 
a on cal afegir-hi els 5 ja existents. 
 Reducció molt significativa de l'aprofitament del sòl urbanitzable alliberant un sòl d'un interessant 
valor ecològic i connector. 
 S'elimina tota la superfície de sòl urbanitzable No Delimitat de l'extrem sud del sector  

Es manté la franja de SUND corresponen al sector de la llera dreta del rec del Serrat del Nin i 
que correspon a les terrasses amb oliveres que, a dia d’avui, es conreen de manera habitual. 

Es manté la franja de protecció hidrològica a tot l'entorn de la llera del rec del Serrat del Nin el 
que permetrà no afectar la vegetació actual present tot i que seria molt important portar a terme una 
neteja de la llera (retirada de peus caiguts, eliminació de deixalles presents, aclarida de la vegetació...). 

Es potencia la funció connectora de tot el sector  

 Punts febles: 

 Bàsicament correspon a la conversió en sòl urbanitzable delimitat l'estreta franja que queda per 
sota del carrer de Plató, quan era SUNC. 

En el global de la modificació hi ha una lleugera disminució dels espais lliures (un 2,14%) i un 
increment poc significatiu del sòl brut edificable. 

 Eliminació de la vegetació present en tota la franja de futur sòl urbà i que és la menys interessant 
de tot el sector ja que és una franja molt alterada sense presència de vegetació forestal destacable i més 
on s’ha portat a terme una tala molt contundent en els darrers mesos. Només hi ha algun peu d'olivera i 
a l'extrem est arbustives pròpies del matollar així com algun peu de suro que s’ha talat. Aquesta franja 
havia patit fa uns anys un important incendi forestal que havia eliminat bona part de la vegetació present. 

Quadre comparatiu de les dues alternatives  

Paràmetres generals Ordenació 
POUM vigent 

Ordenació POUM 
modificada

Diferència

Sòl brut edificable 21.484,62 m2 21.974,55 m2 + 489,93 m2

Sistema protecció hidrogràfic 8.195,00 m2 2.838,25 m2 -5.356,75 m2

Sòl de protecció paisatgística 19.305,00 m2 -19.305,00 m2

Zona verda addicional  497,00m2 497,00 m2

Sistema hidrogràfic 438,00 m2 161,00 m2 -277,00 m2

Sistema de serveis tècnics  60,00 m2

Sòl No urbanitzable.   23.851,82 m2 +23.851,82 m2

Total  49.422,62 m2 49.422,62 m2

Paràmetres
generals 

Ordenació 
vigent 

Ordenació 
modificada 

Diferència 

Sòl brut edificable 21.484,62 m2 21.974,55 m2 +489,93 m2

Espai lliure 27.938,00 m2 27.338,07 m2 -598,96 m2

Serveis tècnics  0,00 m2 60,00 m2 +60 m2
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3.1.3. Conclusions: 

De les 2 alternatives plantejades, es considera que l'alternativa 1 és la millor opció ja que, malgrat 
comporti la presència d'una petita franja de sòl urbà, que també es podria donar quan es desenvolupes 
el sector com està previst en el POUM, passa a sòl no urbanitzable i per tant fa que no es pugui veure 
afectar pel desenvolupament urbanístic del sector que en un futur permetia el POUM tota la franja, 
millor dit la major part de la franja, de terreny forestal que es troba a la llera esquerra del rec del Serrat 
del Nin. 

Presenta una reducció molt important de la superfície d'aprofitament urbanístic el que comporta una 
reducció de 70 habitatges respecte als previstos inicialment ja que passa a sòl No Urbanitzable tot 
l'extrem sud del sector que abans estava com a Sòl No Urbanitzable Delimitat, de manera que s'allibera 
un sòl forestal d'un interessant valor ambiental i connector. 
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3. 2. Identificació i avaluació dels probables efectes significatius de l’ordenació proposada 
sobre el medi ambient. 

Cal determinar de les diferents alternatives plantejades quina és la que tindria una menor incidència 
ambiental i per això tot seguit analitzem els diferents aspectes mediambientals i els impactes més 
significatius que poden comportar les dues alternatives proposades tenim: 

- Geologia:  

Les 2 propostes es troben fora dels límits de qualsevol figura de protecció geològica o paleontològica 
(geòtop, geozones, zones d’expectativa paleontològica...).   

En l'alternativa escollida, el sector urbanitzable no hi ha terrenys amb pendents superiors al 20%, mentre 
que en l’alternativa 0, en l'urbanitzable No delimitat hi havia àrees a on es preveia possible implantació 
d’habitatges sí que en hi havia. 

Referent a la modificació del relleu, la conversió en sòl urbanitzable només comportaria canvis poc 
significatius en el relleu i que per altra part el passar bona part del subsector de l'esquerra del rec a No 
urbanitzable evitarà qualsevol actuació urbanística que pugui comportar canvis significatius en el relleu 
del sector. 

Així l’impacte sobre la geologia és baix en l’alternativa 1 i mitjà en l’alternativa 0 i en un futur, i en funció 
de les futures actuacions a implantar-hi seria més significativa en l'alternativa 0 (COMPATIBLE-
MODERAT) i menys important en l'alternativa 1 (COMPATIBLE). Seria un impacte que es podria definir 
a poc significatiu, i es caracteritza per ser un impacte negatiu, directe, simple, a curt termini, permanent, 
irreversible, irrecuperable, localitzat i pròxim a l’origen. 

- Edafologia: 

La pèrdua de superfície de sòl agrícola o d'alt valor agronòmic es donaria per igual en les dues 
alternatives ja que la qualificació de tot el subsector de llevant es manté igual (SUND) en les dues 
propostes, però l'ocupació global de terreny per urbanitzar seria inferior en l'alternativa 1 ja que 23.892 
m2 passaran de sòl urbanitzable, tot i que no delimitat, a sòl no urbanitzable. 

Referent a l'afectació de la qualitat del sòl es donaria també de manera més significativa en l'alternativa 
0 ja que hi ha major superfície que es pugui veure alterada, sobre tot a la llera dreta del rec del Serrat 
del Nin a on s’ha reduït de manera significativa el nombre d’habitatges, i que correspon a uns terrenys 
on hi ha plantades oliveres des de fa molts anys 

No hi ha presència de sòls contaminats en la zona a requalificar per tant aquest impacte no hi és present 
en cap de les dues alternatives.  

Així tenim que referent a l'edafologia l’impacte previst es valora com COMPATIBLE-MODERAT en 
l'alternativa 1 i com a MODERAT en l'alternativa 0 i es caracteritza com a negatiu, directe, a curt i mig 
termini, permanent, irreversible, irrecuperable, discontinu, localitzat i pròxim a l’origen. 
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- Hidrologia: 

Dins el sector, hi discorre com a eix central el rec del Serrat del Nin, i en les dues alternatives s'ha 
establert una franja de protecció hidrològica a l'entorn del mateix per tal que no es pugui veure afectat 
pel que fa a modificar el seu traçat o les seves característiques. 

Per altra part la cota d’inundabilitat tota la zona del projecte es troba fora dels límits per un període de 
retorn de 10, 100 o 500 anys, i el mateix passa amb la franja de sòl que es proposa passar a sòl 
urbanitzable (alternativa 1). 

En general les actuacions futures, si no hi ha canvis en el relleu ni l'aparició de grans superfícies 
impermeables (per altra part no viables en sòl no urbanitzable) no s'ha de veure alterada l’escorrentia 
superficial, ja que no hi haurà modificació de les pendents naturals actuals i la superfície total de sòl 
urbanitzable no és especialment significativa ja que el sostre edificable passa de 11.861 m2 (alternativa 
0) a 6.472 m2 en l’alternativa 1. 

Per tant, podem concloure que l’impacte sobre la hidrologia es valora com a COMPATIBLE per les dues 
alternatives i la tipologia de l’impacte es definiria com a negatiu, simple i acumulatiu, a curt i mig termini, 
temporal, irreversible, irrecuperable, discontinu, localitzat, proper a l’origen. 

- Emissions a l’atmosfera (qualitat de l’aire): 

La creació d'una petita franja de sòl urbà amb 8 nous habitatges en el futur SUD 7 i 28 en total si incloem 
també el SUND-1 podria comportar un mínim increment pel que fa a emissions a l'atmosfera de les 
emissions de gasos de tipus domèstic, però per contra continuem sense presència de les emissions de 
tipus industrial o generat pel trànsit de vehicles i es podrà mantenir un nivell de qualitat de l'aire molt alt. 
Tot i així sempre serà millor en l’alternativa 1 ja que es preveu una disminució de 70 habitatges respecte 
a l’alternativa 0, ja que el fet de passar 2,4 ha de sòl urbanitzable a No Urbanitzable, hauria de suposar 
una millora futura de la qualitat de l'aire per reducció de superfície del sòl a urbanitzar.  

Referent a l'afectació del desenvolupament del sector sobre la qualitat de l'aire es valora com a mínima i 
l'impacte per tant com a COMPATIBLE-MODERAT per l'alternativa 0 i com a COMPATIBLE per 
l'alternativa 1 i es podria caracteritzar com a indirecte, acumulatiu, a mig i llarg termini, permanent, 
reversible, recuperable, continu, extensiu i tant proper com allunyat a l’origen. 

 Soroll:

Ens trobem en una situació semblant a les emissions a l’atmosfera, ja que els nivells de soroll actual són 
molt baixos ja que no hi ha carreteres properes i la circulació de vehicles per aquest entorn o extrem de 
la urbanització Bellavista és molt reduït. A més tampoc hi ha activitats industrials a l’entorn. La modificació 
de l'ordenació del sector com a molt pot suposar una millora en l'alternativa 1 per la reducció del nombre 
d’habitatges previstos en el global del sector (70 habitatges), i continuarà sense ser significativa la pressió 
sonora generada per transit de vehicles o per activitats industrials o per una alta freqüentació de gent. 

Per altra part la proposta de només 28 nous habitatges en un sector residencial de molt baixa densitat 
no ha de comportar cap increment significatius de la pressió sonora sobre les zones habitades més 
properes, com seria l’entorn de la urbanització Bellavista. 
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La proposta de canvi d'ordenació del sector no hauria de comportar un increment significatiu del nivell 
acústic, per tant el previsible impacte per increment de la pressió sonora es valora com a COMPATIBLE 
per les dues alternatives, tot i que sempre serà inferior en l’alternativa 1 i es caracteritzaria per a ser 
negatiu, indirecte, acumulatiu, a curt i mig termini, puntual, temporal, reversible, recuperable, discontinu, 
localitzat i proper a l’origen. 

Explotació de recursos naturals: 

En aquest cas, pel tipus d’actuació que es projecta portar a terme, l'alternativa 0 podria suposar un 
increment més significatiu de l'explotació de recursos naturals si ho comparem amb l'alternativa 1 per 
tota la superfície que passaria a sòl No Urbanitzable i per la possibilitat d’implantar-hi fins a 70 habitatges 
més. 

Tot i així, la futura construcció de 28 habitatges en l'alternativa 1 no hauria de comportar un increment 
significatiu en el consum de recursos naturals (aigua, recursos energètics...), però repetim sempre inferior 
als 98 habitatges previstos inicialment (alternativa 0). 

En cap de les dues alternatives hi hauria extracció de materials del subsòl vinculades a les futures 
activitats a implantar. 

Podem dir que el possible impacte generat pel present projecte pel que fa referència a l’afectació o 
explotació de recursos naturals es valora com a COMPATIBLE per l'alternativa 1 i COMPATIBLE-
MODERAT per l'alternativa 0 i es preveu que sigui un impacte poc significatiu, directe, de caràcter 
permanent, recuperable, reversible, localitzat, continu i tindrà efecte a mitjà i llarg termini.  

Espais de protecció especial: 

Tot el sector queda fora dels límits de qualsevol figura de protecció ambiental i per tant en cap de les 
dues alternatives hi pot haver-hi afectació directa o indirecta d'espais que formin part de la Xarxa Natura 
2.000 o del Parc Natural de la Serra de Rodes (Cap de Creus), o d'Espais d'Interès Natural. 

Tot i així, l’alternativa 1 contempla deixar com a sòl no urbanitzable tot l’entorn del rec del Serrat del Nin 
que té una interessant funció connectora entre la serra de Rodes i la plana empordanesa en concret 
l’espai protegit dels aiguamolls de l’Empordà. 

Així el possible impacte sobre aquest vector es valora com a COMPATIBLE en les dues alternatives 

Vegetació: 

De totes les comunitats vegetals presents dins el sector, l'única que presenta un valor mitjanament 
interessant correspon a la comunitat de matollar de tomaní (Lavandula stoechas), silícoles de sòl sec de 
terra baixa que la trobem en pràcticament tot el sector de llevant a la llera esquerra del rec del Serrat del 
Nin. La resta (subsector dret) correspon a vegetació ruderal que trobem en les marges i camins i dins de 
les plantacions d'oliveres de baix valor ambiental. Això fa que l'alternativa 1 que proposa passar la major 
part d'aquest subsector a sòl No Urbanitzable suposarà una no afectació o generar cap mena d'impacte 
sobre aquesta comunitat vegetal de matollar de tomaní. 
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En el cas de l’alternativa 1 en el SUND-1 només es preveu possible afectació de peus d’oliveres del 
marge dret del rec del Serrat del Nin, alguns d’ells de mida prou gran, però serà una tasca a desenvolupar 
en el redactat del planejament derivat quan caldrà determinar quins peus és interessant preservar per 
les seves característiques i dimensions, mentre que en el sector SUD 7, al situar-se en la franja propera 
al carrer de Plató, no hi ha afectació de peus arboris destacables, fora algun peu d’olivera de mida petita. 
Per contra en l’alternativa 0 hi podria haver-hi, una major afectació sobre tot dels peus d’oliveres de la 
llera dreta del rec del Serrat del Nin, a l'haver-hi molt més habitatges projectats. 

Pel que fa referència a les dues alternatives hi ha presència, per tant tampoc afectació, de peus arboris 
protegits a nivell local o regional, ni tampoc presència de peus arboris interessants (per la seva mida, o 
per ser d'unes espècies especialment interessant) dins el sector fora d’alguns peus d’oliveres grans en 
el sector dret del rec del serrat del Nin que es procurarà conservar en la futura ordenació del sector o 
trasplantar a les futures zones verdes publiques si és inevitable la seva afectació. 

Així el previsible impacte sobre la vegetació es valora com a COMPATIBLE-MODERAT en l'alternativa 0 
i com a COMPATIBLE per l'alternativa 1 i hauria de ser un impacte que es caracteritzaria per ser negatiu, 
directe, simple, a curt i mig termini, permanent, irreversible, irrecuperable, continu, localitzat i pròxim a 
l’origen. 

Fauna:  

El fet de passar a No Urbanitzable la major part, del subsector esquerra del rec del Serrat del Nin, 
suposarà una major protecció de la fauna present en aquest entorn forestal de matollar i evitar l'afectació 
d'aquest hàbitat i de la fauna present si continués com a sòl urbanitzable tal i com correspon a l'alternativa 
0. També l’alternativa 1 dona millor protecció de la fauna que hi ha a l’entorn de la llera del rec esmentat 
i sobre tot ajudarà a potenciar la seva funció de connector de la fauna. 

A més passar a No Urbanitzable tot aquest sector suposarà mantenir la permeabilitat a la fauna que hi 
ha a dia d'avui i que en un futur es podria perdre si es passa a sòl urbanitzable i sobre tot poder mantenir 
la seva funció connectora entre la serra de Rodes i la plana dels Aiguamolls de l'Empordà de tot aquest 
entorn. 

La pèrdua d’hàbitats faunístics es donarà de manera molt més significativa en l'alternativa 0 i serà menys 
significativa en l'alternativa 1. El mateix passaria amb la possibilitat de possible allunyament de la fauna 
present que sempre serà inferior en la proposta 1 per una menor presència de sòl urbanitzable i també 
del nombre d’habitatges autoritzats. 

Per tant el previsible impacte sobre la fauna es valora com a MODERAT per l'alternativa 0 i com a 
COMPATIBLE-MODERAT per l'alternativa 1. Es pot concretar que l’impacte sobre la fauna es 
caracteritzaria per ser negatiu, directe i indirecte, secundari, simple, a curt, mig i llarg termini, permanent, 
irreversible, recuperable, discontinu, localitzat i proper a l’origen. 

- Paisatge: 

El previsible impacte que sobre el paisatge pot comportar la proposta de modificació del planejament 
vigent en aquest sector de l'entorn de la urbanització Bellavista es valora com que passant a No 
Urbanitzable la major part del sector de llevant seria una millora sobre el paisatge enfront a l'alternativa 
0 de deixar-ho com a urbanitzable tot i que no delimitat, malgrat sigui un entorn que no presenta uns 
valors del paisatge especialment destacables. L'impacte de deixar com a forestal el subsector esquerra 
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és millor malgrat comporti l'ampliació de la zona urbana amb la futura construcció de 28 nous habitatges, 
8 al costat de ponent a continuació del carrer Plató actual i 20 a la llera dreta del rec del Serrat del Nin, 
quan a l’alternativa 0 es preveia un total de 98 habitatges (70 de més) fet que de bon segur comportaria 
un impacte visual més significatiu. 

L'afectació sobre la qualitat del paisatge i l'impacte visual que es pugui generar és menor en l'alternativa 
1 tot i les futures construccions que s'hi preveu incorporar que se situen a continuació de la zona urbana 
actual i per tant no haurien de generar un impacte especialment significatiu sobre el paisatge. 

Amb tot això l’impacte sobre el paisatge que es valora com a MODERAT per l'alternativa 0 i com a 
COMPATIBLE-MODERAT  per l'alternativa 1 i s’estima com a negatiu, simple, a mig i llarg termini, 
permanent, irreversible, irrecuperable, localitzat i pròxim a l’origen.  

- Usos del sòl:  

El canvi de tipologia o requalificació del sòl que comportaria la modificació puntual significaria pel que fa 
a l'alternativa 0, una pèrdua de sòl forestal de matollar que no gaudeix d'explotació silvícola i també una 
major afectació dels camps d’olivera actuals en la proposta de SUND-1 per una major implantació 
prevista d’habitatges (98 habitatges a l’alternativa 0 per 28 en l’alternativa 1) i això vol dir una millor 
conservació de les diverses terrasses agrícoles amb oliveres fet que no es donaria amb la mateixa 
limitació en l’alternativa 1.  

En cap de les dues propostes hi ha afectació de cap instal·lació agrícola o ramadera. Tampoc hi ha en 
cap de les dues propostes afecció de les instal·lacions de regar presents. 

Per tant es considera que és un impacte poc significatiu sobre els usos del sòl en les dues alternatives i 
però tot i així es valora com a COMPATIBLE en l’alternativa 1 i com a COMPATIBLE-MODERAT i és un 
impacte que es caracteritza per ser negatiu, directe, simple, a curt termini, permanent, irreversible, 
irrecuperable, continu, localitzat i proper a l’origen. 

 - Ordenació del territori:

L'alternativa 0 correspon a mantenir l'ordenació urbanística que figura actualment en el POUM en un 
sector que encara a hores d'ara no s'ha desenvolupat, mentre que l'alternativa 1 suposa la reducció del 
sòl urbanitzable no delimitat que en una petita proporció passaria a sòl urbanitzable delimitat (0,85 ha) 
però les superfícies més importants passarien a sòl no urbanitzable i es reduiria la proporció de Sòl 
Urbanitzable NO Delimitat. 

Mentre que en l'alternativa 0 no hi ha canvi de límits del sector, hi ha una reducció molt clara del sòl 
urbanitzable en l'alternativa 1. 

No hi ha afectació de cap habitatge o construcció en cap de les dues propostes. 

En aquest cas, l'impacte per l'alternativa 1 es valora com a COMPATIBLE-MODERAT pel canvi de límits 
que comporta mentre que en l'alternativa 0 es valora com a COMPATIBLE ja que es manté la situació 
actual. Seria un impacte que es caracteritzaria per ser poc significatiu, simple, a curt i mig termini, 
permanent, irreversible, irrecuperable, continu, localitzat i proper a l’origen. 
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- Infraestructures:  

En aquest cas no es proposa cap modificació dels accessos actuals al sector que es fa des de la carretera 
GI-610 de Roses i pujant cap el sector pel camí de la Creu que ja es troba asfaltat. 

En cap de les alternatives es proposa cap canvi dels accessos ni tampoc es preveuen afectacions 
concretes sobre el camí de la Creu o els carrers de l'entorn (carrer de Plató i carrer de Balmes). 

En el cas de l'alternativa 1 s'elimina la construcció del pont per creuar el rec del serrat del Nin que hi 
havia previst en l'alternativa 0 a on tots dos costats estan classificats com a sòl urbanitzable tot i que no 
delimitat

L’impacte previst es valora com a COMPATIBLE a les 2 alternatives amb un impacte mínim i es 
caracteritzaria per ser indirecte, simple i acumulatiu, a mig termini, permanent, reversible, recuperable, 
localitzat, extensiu i tant proper com allunyat a l’origen. 

- Medi socioeconòmic:  

En aquest cas l’impacte es valora com a COMPATIBLE ja que el canvi d'ordenament urbanístic previst 
no tindria cap afectació significativa sobre les condicions socioeconòmiques del poble ni tampoc de la 
seva gent, i tampoc podem establir diferències significatives entre les dues alternatives. 

- Patrimoni arquitectònic i arqueològic i patrimoni cultural 

Dins el sector no hi ha cap element del patrimoni arquitectònic o arqueològic present ni tampoc en el seu 
entorn més proper. Els valors arquitectònics més significatius correspon a les parets de pedra seca que 
separen les diferents parcel·les amb conreu d'oliveres i que trobem sobre tot en el sector de ponent 
(esquerra) del rec del serrat del Nin i que, en un futur, si s'urbanitza el sector, es podrien veure afectades, 
sobre tot en l’alternativa 0 ja que s’hi preveu implantar fins a 98 habitatges contra els 28 previstos en 
l’alternativa 1. 

Per contra en el subsector de llevant que majoritàriament es passa a sòl no urbanitzables, les poques 
parets de pedra seca que hi trobem es troben, en general, en un estat de conservació dolent, i el fet de 
passar-ho a sòl no urbanitzable es preveu que comporti mantenir l'estat actual ja que a més en el sector 
SUD 7 que es proposa passar a urbanitzable no hi ha presència de parets de pedra seca. 

L’impacte previst es valora com a COMPATIBLE en les dues alternatives. 

- Contaminació lumínica: 

Els nivells de contaminació lumínica de la zona de projecte a dia d’avui es valoren com a baixos o molt 
baixos ja que no hi ha fonts contaminats properes com poden ser carreteres i només hi tenim el poble de 
Pau i les urbanitzacions properes que tenen una incidència, per les seves dimensions, poc significatives. 
Els canvis de classificació urbanística que es proposen, en el cas de l'alternativa 1 amb la creació de 28 
nous habitatges i més concretament 8 en el SUD 7 a l'entorn del carrer de Plató no hauria de comportar 
un increment de la contaminació lumínica actual ja que s'utilitzarà l'enllumenat present a dia d'avui  en el 
carrer de Plató sense canvis. 
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Per contra en el global del SUND-1 (alternativa 0) respecte a l’alternativa 1 es preveu una reducció de 
70 habitatges per tant hauria de suposar una reducció en la creació de nous vials, menys habitatges i 
això suposa una reducció prevista de la contaminació lumínica. 

Tot i així, si s'incorpora alguna nova il·luminació, per minimitzar la contaminació lumínica, s’hauran de 
preveure tota un conjunt de mesures per a disminuir aquesta contaminació, tal i com venen definits pel 
Decret 82/2005 de 3 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001, de 
31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn, i més 
concretament el nou Decret 190/2015 de desplegament de la llei 6/2001 d’ordenació ambiental de 
l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn, com poden ser:  

 Evitar el sobreenllumenat, a partir de la instal·lació únicament dels punts d’enllumenat necessaris 
per a la visió i per a la seguretat 

 Instal·lació de sistemes automàtics reguladors de l’enllumenat, adequant-se així a la lluminositat 
natural 

 Utilització de làmpades de major eficiència energètica i de mínima emissió de flux lluminós, i 
enfocades cap al terra i no cap a l’exterior ni en direcció a les carreteres 

 Les àrees d’il·luminades es concentraran en la zona a il·luminar, i amb enfocament cap al terra, 
evitant la dispersió horitzontal i vertical del feix de llum 

Així l’impacte previst de la contaminació lumínica el valorem com a COMPATIBLE en les dues 
alternatives i es caracteritza per ser no especialment significatiu, negatiu, indirecte, acumulatiu, a mig i 
llarg termini, temporal, irreversible, irrecuperable, continu, extensiu i també allunyat a l’origen 

Residus: 

En aquest cas ens trobem en dues situacions diferents ja que per una part la creació d'un sòl urbanitzable 
delimitat en l'alternativa 1, amb 8 nous habitatges és un focus de generació de residus tant en fase de 
construcció com d'explotació, que en un futur caldria afegir els 20 habitatges previstos pel SUND-1, 
sempre serà inferior als residus que es puguin generar per la construcció de 98 habitatges previstos en 
el POUM vigent. 

Tot i així, en totes dues alternatives l'impacte previst es pot valorar com a COMPATIBLE-MODERAT en 
les dues propostes, tot i que sempre inferior en l’alternativa 1 i seria un impacte que es caracteritza per 
ser negatiu, directe, acumulatiu, a curt termini, temporal, reversible, recuperable, localitzat i proper a 
l’origen. 

Tot i així sigui quin sigui la tipologia dels residus generats en l'ordenació i posterior urbanització del sector 
caldrà gestionar-los d’acord amb la normativa actual portant a terme una recollida selectiva dels mateixos 
i caldrà destinar contenidors específics per cada tipus de residu i que hauran de ser gestionats per un 
gestor autoritzat. 
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Coherència mediambiental del projecte: 

La proposta de Modificació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal del sector SUND-1 de Palau 
Saverdera que es troba a continuació del sòl urbà actual, proper al nucli urbà de Palau i a la urbanització 
Bellavista i fora de les diverses figures de protecció ambiental que hi ha en el terme municipal, per canviar 
l'ordenació del sector, reduint la superfície de sòl urbanitzable del mateix (una bona part, en concret 2,3 
ha passaria a sòl no urbanitzable) i per altra part creant una franja de sòl urbanitzable delimitat a 
continuació del sòl ja urbanitzat actual present en el carrer de Plató, no hauria de suposar canvis 
substancial en el sector ni un impacte especialment significatiu, però sí una gran millora des del caire 
ambiental per a la protecció definida en el sòl forestal. 

No es preveuen impactes especialment significatius, sobre cap vector ambiental concret, però cal 
puntualitzar que el desenvolupament de l'alternativa 1, tot i que comporta la creació d'un sòl urbanitzable, 
comporta la reducció d’un total de 70 habitatges (dels 98 previstos inicialment a 28 en la nova proposta)   
seria una millora respecte a la situació actual (alternativa 0) per la requalificació d’una part molt important 
del subsector esquerra com a sòl No Urbanitzable fet que possibilita mantenir les condicions ambientals 
actuals sobre tot pel que fa referència a la flora i fauna i sobre tot a la connectivitat ecològica i el 
presumible impacte sobre el paisatge. 

Per tant ens trobem que la Modificació Puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de 
Palau Saverdera en el sector SUND-1, una vegada analitzats els impactes que pot generar sobre els 
diferents vectors ambientals no es preveu que pugui generar uns impactes mitjanament significatiu sobre 
el medi físic (geologia, hidrologia...), una clara millora sobre el medi biològic (vegetació, fauna, 
paisatge...), i tampoc canvis significatius en el medi humà (canvi d’usos del sòl, preserva el patrimoni, 
infraestructures, medi socioeconòmic ...). 

Tot seguit es presenta una taula que, un cop definits i caracteritzats els impactes per a cada alternativa, 
reflecteix la seva valoració qualitativa de manera que sigui possible visualitzar l’impacte global que 
provocaria l’aplicació la Modificació Puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal del sector de 
SUND-1

En aquest cas, després de l’anàlisi fet podem deduir que l'alternativa 1 és millor que l'alternativa 0 ja 
que suposa a més la protecció del sòl forestal present una reducció molt significativa del total 
d’habitatges previstos en el global del sector passant dels 98 habitatges previstos inicialment als 28 
proposats en la nova proposta d’ordenació. 
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FACTOR AMBIENTAL 

Alternativa 0 Alternativa 1 

Geologia 
COMPATIBLE

MODERAT COMPATIBLE

Edafologia MODERAT 
COMPATIBLE

MODERAT 

Hidrologia COMPATIBLE COMPATIBLE 

Qualitat de l’aire 
COMPATIBLE

MODERAT 
COMPATIBLE

Impacte acústic COMPATIBLE  COMPATIBLE  

Explotació recursos naturals 
COMPATIBLE

MODERAT 
COMPATIBLE

Espais de protecció especial COMPATIBLE  COMPATIBLE  

Vegetació 
COMPATIBLE

MODERAT COMPATIBLE

Fauna i població animal MODERAT 
COMPATIBLE

MODERAT 

Paisatge MODERAT 
COMPATIBLE

MODERAT

Agricultura i Usos del sòl 
COMPATIBLE

MODERAT 
COMPATIBLE

Ordenació del territori COMPATIBLE
COMPATIBLE

MODERAT 

Infraestructures i vies de 
comunicació 

COMPATIBLE  COMPATIBLE  

Socioeconòmic COMPATIBLE 
COMPATIBLE

Patrimoni Arquitectònic i 
Arqueològic 

COMPATIBLE
COMPATIBLE

Contaminació lumínica COMPATIBLE  COMPATIBLE  

Residus o impacte residual 
COMPATIBLE

MODERAT 
COMPATIBLE

MODERAT 

Com es pot observar, pràcticament no es donen impactes especialment significatius i ens trobem que 
la millor opció és l'alternativa 1 ja que comportaria un impacte ambiental sobre els diferents vectors 
analitzats inferior al previst si es desenvolupa l’alternativa 0 o situació que preveu el POUM vigent per 
tant l’opció de deixar-ho tot tal i com està 
.
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5. DESCRIPCIÓ AMBIENTAL DE L’ALTERNATIVA ESCOLLIDA 

Les principals característiques de l'alternativa escollida com a menys impactant a nivell ambiental 
(alternativa 1) serien: 

 1/ Es passen a Sòl No Urbanitzable (es desclassifiquen) els terrenys del subsector del marge 
esquerra del rec del Serrat del Nin, de manera que es redueix la superfície del sector SUND-1. Aquest 
subsector es classifica com a sòl no urbanitzable amb clau 6 PEA (Zona perifèrica de protecció i 
connexió del Pla Especial de protecció del medi natural i del paisatge dels Aiguamolls de l’Alt Empordà).
Aquesta clau 6 PEA inclou els terrenys no inclosos a l’espai del PEIN Aiguamolls de l’Alt Empordà, però 
que correspon a una protecció perifèrica que és necessària per assegurar la continuïtat territorial entre 
els diferents sectors dels espais protegits (Parc natural dels Aiguamolls de l'Empordà i Parc Natural del 
Cap de Creus en el subsector de la Serra de Rodes) 

 2/ Aquesta superfície desclassificada i que passaria a sòl No Urbanitzable i que correspon a 
terreny forestal a on hi trobem l'hàbitat de matollar de tomaní amb un cert interès com a espai connector 
entre el Parc Natural de Cap de Creus (concretament en el sector de la Serra de Rodes) i el Parc 
Natural dels Aiguamolls de l'Empordà situats més al sud.  

 3/ S'evita la construcció del pont previst per sobre el rec del Serrat del Nin que comunicava el 
dos subsectors de manera que no hi ha cap mena d'afectació sobre la superfície forestal de la llera 
esquerra. 

 4/ Es preveu l'aparició d'una franja de sòl urbanitzable a on es preveu la construcció de 4 
habitatges unifamiliars amb jardí i 4 habitatges plurifamiliars, en la franja sud del carrer del Plató (antiga 
urbanització Bellavista), afectant uns terrenys de baix valor botànic i paisatgístic així com també per la 
fauna i que en els darrers mesos s’han talat i eliminat pràcticament tota la vegetació existent. 

 5/ La proposta de modificació no comporta un increment del sostre edificable, de la densitat de 
l’ús residencial o de la intensitat, o la transformació dels usos, sinó que l’objecte de la mateixa és la 
reducció dels paràmetres que es deriven de la reducció del sector que passaria de 98 habitatges a un 
total del 28 concretament 20 al costat dret de la llera del rec del Serrat del Nin i 8 al costat esquerra. 

 6/ Tot el sector dret que es classifica com a sòl urbanitzable i a on es preveu la reducció del 
nombre d’habitatges (passant de 98 a 28) correspon a conreus d'oliveres distribuïts en terrasses per 
adaptar-se al relleu del terreny i són terrasses separades majoritàriament per parets de pedra seca. La 
reducció del nombre d’habitatges permetrà mantenir millor les parets de pedra seca. 

 7/ Es redueix la franja de protecció hidrològica a l'entorn del rec del Serrat del Nin en tota la 
llera esquerra ja que passa directament a sòl No Urbanitzable i no s'hi pot fer cap mena d'actuació que 
pugui alterar els seus valors ambientals, tot i que a dia d'avui les condicions ambientals de la llera no 
són massa bones, malgrat que en la part alta de la seva llera dins el sector s’ha portat a terme una 
desbrossada molt important per netejar la llera. 
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El quadre de superfície del sector en l'alternativa escollida seria: 

Ordenació modificació SUND-1 PP SUD 7 SNU Total

Sòl brut edificable 17.612,28 m2 4.362,27m2 0,00 m2 21.974,55 m2

Sòl de protecció hidrològica 1.475,12 m2 1.501,24 m2 0,00 m2 2.838,25 m2

Sòl de protecció paisatgística 0,00 m2 0,00m2 0,00 m2 0,00 m2

Zona verda addicional 497 m2 2.487,01m2 0,00 m2 497 m2

Sistema hidrogràfic 118 m2 68m2 0,0 0m2 161,00 m2

Sistema de serveis tècnics 0,00 m2 60m2 60 m2

Clau 6 PEA 0,00 m2 0,00m2 23.891,82 m2 23.891,82 m2

Total 19.702,40m2 8.478,52 m2 23.891,82 m2 49.422,62 m2

El sistema hidrogràfic i la zona verda addicional sumen més del 10% del sector SUND-1 corresponent 
a les cessions d’espais lliures 

El sistema hidrogràfic es refereix a una franja de 2 m d’amplada en la longitud de 118 m del rec del 
Serrat del Nin. La delimitació dels sectors per l’eix del rec i per tant li correspon 118 ml al SUND-1, 43ml 
al PAU i 75 ml al SNU que s’integren a la clau 6 

La Clau 6 PEA: correspon a Zona perifèrica de protecció i connexió del Pla Especial de protecció del 
medi natural i del paisatge dels Aiguamolls de l’Alt Empordà ( 
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6.- AFECTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC 

L’article 29 de la llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental en l’apartat es diu que cal 
analitzar i valorar per a cada actuació o projecte: 

 “i) Les mesures previstes per a prevenir, reduir i, en la mesura que sigui possible, corregir qualsevol 
efecte negatiu rellevant en el medi ambient de l'aplicació del pla o programa, prenent en consideració 
el canvi climàtic.” 

En aquest cas l'actuació proposada fa referència a l’actuació de modificació puntual del planejament 
vigent respecte al que figura en el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Palau de 
Saverdera (Alt Empordà), en el sector SUND-1 situat a continuació de la urbanització Bellavista i que 
té com a eix central el rec del Serrat del Nin. 

La proposta preveu una redefinició del sector que en el POUM figura com a sòl Urbanitzable No delimitat 
amb un a superfície total de 49.422,62 m2 en tres nous sectors, per un costat es manté el sòl 
urbanitzable No delimitat de la llera dreta del rec del Serrat del Nin (19.702,40 m2), un petit sector de 
Sòl urbanitzable Delimitat (8.478,52 m2) i la part més gran passa a sòl No urbanitzable i que engloba 
els terrenys forestals de la llera esquerra del rec del Serrat del Nin (23.891,82 m2) de clau 6 PEA (Zona 
perifèrica de protecció i connexió del Pla Especial de protecció del medi natural i del paisatge dels 
Aiguamolls de l’Alt Empordà). Aquesta modificació del planejament comporta la reducció dels 98 
habitatges previstos inicialment i que passarien a només 28, concretament 8 en el sector de sòl 
urbanitzable delimitat i 20 en el sòl urbanitzable no delimitat. 

Si fem anàlisis per aquest supòsits tenim: 

La nova proposta de modificació del planejament hauria de suposar uns canvis significatius que fan 
referència a generar un efecte positiu sobre l’efecte del canvi climàtic respecte al planejament vigent ja 
que: 

- S'incrementa la superfície de sòl No Urbanitzable com a zona de protecció perifèrica del 
Parc natural dels Aiguamolls de l'Empordà, per tant hi ha menys superfície que s'inclou dins 
el sector de sòl urbanitzable. 

- Es projecta una reducció molt important en el nombre total d’habitatges previstos (de 98 a 
28). 

- No es preveu la futura aparició de noves àrees industrials dins el sector. 
- No es preveu la presència de possibles focus contaminants dins el sector que puguin 

generar gasos d'efecte hivernacle que puguin suposar canvis en l'escalfament global. 
- S'elimina la possible afectació del sòl forestal, tot i que no hi ha presència de masses 

forestals sinó que correspon a matollar de tomaní, amb poca presència de peus arboris 
com suros. 

- No hi ha previst modificar les vies de comunicació actual d’accés al sector (des de la 
carretera GI-610) agafant el camí de la Creu que dona accés a la urbanització Bellavista, 
ni tampoc es preveu crear nous vials d'accés. 

- No hi haurà un increment especialment significatiu de la freqüentació ni de persones ni de 
vehicles que pugui incidir sobre el canvi climàtic, per generació de gasos d'efecte 
hivernacle. Fins i tot com que hi haurà una reducció del nombre d’habitatges, es preveu un 
a menor freqüentació que la prevista inicialment i aprovada en el POUM vigent 



Document ambiental estratègic.
Modificació puntual núm. 3 del Text Refós del POUM

Sector SUND 1. Delimitació del PP SUD 7
Terme municipal de Palau Saverdera (Alt Empordà)

72

- Bona part de les directrius que es donen van encaminades sobre tot a preservar les 
condicions i els valors ambientals actuals del sector. 

- Afectació al canvi climàtic  

La Modificació Puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Palau Saverdera que es proposa 
en el sector encara sense desenvolupar però previst en el planejament vigent que s'articula a l'entorn 
del rec del Serrat del Nin presenta una dicotomia molt clara a cada costat del mateix, ja que el subsector 
de la dreta correspon a camps de conreu de secà amb plantacions d'oliveres centenàries i les parcel·les 
separades entre sí, sovint per parets tradicionals de pedra seca, mentre que el subsector esquerra 
correspon a terreny forestal ocupa per màquia de tomaní i que fa ja unes quantes dècades eren camps 
de conreu d'oliveres i es van abandonar ja fa anys i llavors s'hi va anar implantant la vegetació forestal 
i que es va cremar no fa masses anys. En la franja nord d’aquest subsector nord més propera a la zona 
urbana i a tocar del carrer de Plató, darrerament s’ha portat a terme una tala i eliminació de la vegetació 
molt important com a prevenció d’incendis forestals i que en general correspon al futur sector de sòl 
urbanitzable delimitat. 

L'actuació que es proposa és que: 

- Es redueix la superfície de sòl urbanitzable del sector al passar una bona part del mateix 
a sòl No Urbanitzable (48% de la superfície total). 

- Es crea una petita franja de sòl urbanitzable delimitat a la part sud del carrer de Plató 
amb possibilitat d'implantar-hi 8 nous habitatges (4 unifamiliars i 4 plurifamiliars). 

1/ Extensió de l’impacte: correspon a tot un sector classificat com a SUND (sòl urbanitzable No 
Delimitat) amb una superfície de 4,94 ha, malgrat que els canvis en el mateix afecten una superfície de 
3,24 ha corresponen a tot el marge esquerra del rec, mentre que en el marge dret es redueix el nombre 
d’habitatges de manera molt significativa.  

2/ Magnitud i complexitat de l’impacte: l’impacte seria de magnitud mitjana ja que el canvi que 
es demana és prou significatiu, però amb caire positiu i que afecta a uns terrenys d'un valor ambiental 
prou significatiu com a terreny o espai connector i a on hi trobem una àrea forestal de matollar de 
tomaní, per tant és un fet positiu d'eliminar part de sòl urbanitzable per passar-lo a No Urbanitzable. 
Seria un impacte valorat com de mitjana complexitat pel fet que la reclassificació seria un punt favorable 
i que redueix la possible afectació sobre el canvi climàtic. 

3/ Probabilitat que es produeixi afectacions al canvi climàtic: la probabilitat que es generin una 
certa afectació o que pugui afectar el canvi climàtic hi serà però en aquest cas seria en caire positiu i 
podria afavorir o frenar la possible afectació del canvi climàtic. 

4/ Durada, freqüència i reversibilitat: en aquest cas no es preveu que pugui generar un efecte 
significatiu sobre el canvi climàtic sinó tot el contrari serà una reducció del possible desenvolupament 
del sector sobre el canvi climàtic, i la durada serà mentre no es desenvolupi el sector. Serà un impacte 
positiu i que no es repetirà, per tant no hi haurà repetició de la freqüència, serà un impacte localitzat, 
recuperable, reversible i que es donarà de manera directa i indirecta i proper a l’origen i que es produirà 
a sobre tot a mig i a llarg termini. El fet de la possible construcció de 28 nous habitatges és una valoració 
significativa davant els 98 previstos inicialment.  
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5/ Mesures correctores: com que no hi ha un impacte significatiu tampoc es preveu que calgui 
aplicar cap mena de mesures correctores que ajudin a no genera cap mena d'impacte sobre el canvi 
climàtic, sinó que la reducció del nombre d’habitatges serà un fet positiu com també el fet de passar 
2,39 ha a sòl no urbanitzable. 

Una altra mesura correctora important serà la conservació en tot el possible dels peus d’oliveres 
presents, sobre tot les de mida més gran ja que el manteniment de la vegetació existent sempre és un 
fet que ajuda a frenar el canvi climàtic. 

Es proposa la recuperació de les aigües de pluja en un dipòsit soterrat per un aprofitament posterior 
per a regar les zones verdes. Aquesta proposta pot ser a nivell individual per a cada habitatge o de 
manera global pel sector a desenvolupar pel manteniment de les zones verdes publiques. 



Document ambiental estratègic.
Modificació puntual núm. 3 del Text Refós del POUM

Sector SUND 1. Delimitació del PP SUD 7
Terme municipal de Palau Saverdera (Alt Empordà)

74

7. DESCRIPCIÓ DE LES MESURES DE SEGUIMENT I SUPERVISIÓ PREVISTES

En un futur, al llarg de tot el temps que puguin durar les tasques de desenvolupament del sector caldrà 
establir tot un conjunt de mesures de supervisió i control globals per promoure una realització més 
harmoniosa de les tasques d'ordenació del sector, pel manteniment de l'activitat humana i el funcionament 
dels ecosistemes a les vores i rodalies del terreny directament afectat per aquesta proposta de Modificació 
Puntual del Planejament en el sector SUND-1 així com per mantenir el nivell d'impacte ambiental dins els 
límits acceptables per aquest tipus d'actuació. 

El primer punt serà fonamental buscar la separació clara entre els diferents nous sectors creats de manera 
que el desenvolupament del futur sector PP SUD 7 quedi perfectament delimitat i no es pugui generar cap 
mena d'incidència sobre el sòl que passaria a No Urbanitzable i que es troba a continuació cap el sud. 

El mateix passaria amb tot l'entorn del rec del Serrat del Nin a on caldrà delimitar i definir perfectament tot 
el sòl de protecció hidrològica per a la preservació de la llera del curs fluvial. 

Així pels vectors ambientals que es podrien veure afectats per aquesta actuació es proposen les següents 
actuacions de control. 

 1. Geologia i Sòls: s’haurà de vetllar per la conservació de la qualitat dels sòls en l'àrea de 
l’actuació, procurant evitar empobriments innecessaris de les capes superficials per contaminació dels 
mateixos o per vessaments accidentals de productes contaminats o per un trànsit de vehicles sobre les 
mateixes.  

 a. Vetllar per una restitució i regeneració dels terrenys que hagin quedat afectats per l’activitat, una 
vegada acabada aquesta, tant en fase d’urbanització com de construcció. La puntualitat en realitzar 
aquestes mesures evitarà erosions innecessàries del terreny. 
 b. Assegurar que els mínims moviments de terres previstos i els acopis temporals de materials no 
provoquin una deterioració innecessària de l’entorn immediat sobre tot pel que fa referència al futur sòl no 
urbanitzable. En aquest cas seria interessant que si hi ha sobrant de terres procedents de les excavacions 
i per no alterar els valors ambientals de la resta del sector siguin portades a un abocador legalitzat. 
 c. Seleccionar l'emplaçament de les zones destinades a extraccions de terres o emplaçament de 
materials (acopis temporals) i maquinària. Aquests haurien de ser fora de la zona forestal, allunyades del 
rec del Serrat del Nin i sense afectar les plantacions d'oliveres de l'entorn. 
 d. Controlar la possible contaminació dels sòls per vessament de substàncies procedents de la 
maquinària i que poden arribar a contaminar el mateix. En cas d’abocament incontrolat, caldrà procurar 
aplicar les mesures correctores pertinents el més aviat possible per tal d’evitar l’expansió i penetració de la 
mateixa. 

e. Assegurar la correcta descompactació del sòl afectat pel pas de la maquinaria per poder portar 
a terme una correcta recuperació del mateix, sobretot en la part de l'extrem nord-est que correspon a la 
futura zona d'espais lliures. El moviment de maquinaria en cap cas podrà entrar dins dels límits del futur 
sòl No Urbanitzable. 

 2. Hidrologia i hidrogeologia: l’objectiu del seguiment és assegurar la mínima afectació tant de 
les aigües subterrànies com de les escorrenties de manera que no pugui donar lloc a cap contaminació 
directa o indirecta de les seves aigües superficials (rec del Serrat del Nin) o subterrànies. 
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a. Es mantindran els pendents existents per facilitar l’escorrentia i la conducció de les aigües 
superficials cap el drenatge natural que en aquest cas es troba en el centre del sector (rec del Serrat del 
Nin) o a l'extrem sud quan aquest s'ajunta a rec del Salt de l'Aigua. 

b. Portar a terme una neteja, desbrossada i tala selectiva de la vegetació que trobem a 
l'entorn del rec del Serrat del Nin, sobre tot eliminant els arbres morts, treure elements estranys de dins 
la llera i deixar més neta la mateixa. L’actuació que s’ha portat a terme darrerament de neteja de la 
llera, en el tram alt de la mateixa fins i tot es pot arribar a considerar excessivament per la tala realitzada. 
 c. Prohibir totalment l’emmagatzematge d’olis i combustibles en zones de terreny molt permeables. 
Si es produeixen, les terres contaminades es retiraran i hauran de ser entregats a un gestor autoritzat pel 
seu tractament posterior. Tots els canvis d’oli i reparació de la maquinaria caldrà fer-los en un taller mecànic 
o punt ja preparat per aquesta funcionalitat i en cap moment es podran fer sobre el terreny si no s’han pres 
les corresponents mesures preventives. 

3. Vegetació i paisatge: en aquest cas es buscarà la mínima afectació de les zones forestals del 
subsector esquerra i molt especialment els peus arboris presents.  

a. Delimitar molt be el sector de manera que faci possible mantenir el màxim la vegetació actual 
present en tot el subsector forestal i també la que trobem a l'entorn del rec del Serrat del Nin.  

b. Serà molt important la revegetació de tot l'entorn del torrent sobre tot per restaurar la vegetació 
arbrada morta i que s'haurà eliminat. El més convenient és reposar per peus d'oms tal i com hi ha a dia 
d'avui o substituir-los per peus de roures (com hi ha a la llera esquerra) o peus de freixes o àlbers. 

c. Manteniment de tots els peus d’olivera de mida mitjana i gran que trobem en les diverses 
parcel·les agrícoles del marge dret del torrent.  

d. Utilització per tasques de revegetació només espècies autòctones i adaptades al règim hídric i 
climàtic present a l’entorn immediat, i evitar en tot moment espècies exòtiques invasores.  

 4. Fauna:  

 a. Buscar i aplicar actuacions que puguin ajudar a mantenir la connectivitat ecològica associada a 
tot el sector de llevant (forestal) i que la nova zona urbana no pugui afectar-la. 
 b. Portar a terme treballs de revegetació a l’entorn del rec del Serrat del Nin per afavorir la funció 
connectora d’aquest petit curs fluvial. 

c. Procurar que en els treballs de conservació i manteniment de les zones verdes i enjardinades
no s'utilitzin insecticides que puguin per perjudicials per la fauna, sobre tot la invertebrada o depredadors 
de la mateixa que freqüenten aquest entorn. 

 5. Atmosfera: caldrà vetllar pel manteniment d'uns nivells acceptables de contaminació 
atmosfèrica, regulant tant l’emissió de gasos, fums i pols que s'originin durant les obres, ja que durant el 
desenvolupament dels usos previstos, no es preveuen grans inconvenients associats.  

a. En fase d'obra es controlarà la generació de contaminació atmosfèrica per part de la maquinària 
dedicada als treballs, tant pel que fa a fums i gasos com a partícules en suspensió originades per les 
excavacions i moviments de terres que es poden portar a terme. 
 b. Tota la maquinària utilitzada a l’obra haurà de tenir al dia la corresponent inspecció de la ITV o 
fitxa d’homologació de la CEE, on es comprovarà que compleix perfectament la normativa de fums i 
emissions.

c. Es proposaran recs periòdics de les zones per on circuli la maquinària si no circula per vies 
pavimentades. Cal evitar la generació de nivells elevats de partícules de pols en suspensió que puguin 
molestar els sectors habitats veïns o fins i tot la circulació de vehicles per les vies properes.  
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6. Soroll:

 a. Control del soroll que reben els receptors més propers del sector nord i nord-oest i sobre tot els 
que hi ha a l'entorn del carrer de Plató generats per les obres, avaluant els nivells sònics durant el 
desenvolupament de les obres en els receptors més propers a les zones habitades. 

b. Assegurar que la maquinària involucrada compleix amb la normativa establerta referent a sorolls 
generats. 

c. Controlar que es compleixin els horaris de treball per evitar nivells sonors elevats en períodes 
de descans i dies festius o que puguin molestar a les persones durant la fase d’obres. 

 7. Gestió de residus: una de les tasques més importants a portar a terme pel contractista al llarg 
de les diverses fases d'obres i del promotor en fase d'explotació, serà la gestió correcta dels diferents 
residus generats, que bàsicament seran els relacionats amb les restes dels materials utilitzats durant la 
fase d’obres i els residus associats a les activitats domèstiques en fase d'explotació (cartrons, envasos, 
vidre, matèria orgànica.).  

 a. Portar a terme una recollida selectiva dels diferents tipus de residus generats; caldrà tractar-lo 
de manera específica, segons l’actual llei de residus. Caldrà disposar de diferents tipus de contenidors i en 
punts de fàcil accés de manera que els usuaris puguin portar a terme la gestió selectiva dels residus durant 
la seva estada en el càmping. 

b. Tenir perfectament controlat i delimitat els residus perillosos si se'n generen en fase d'obres així 
com també els residus domèstics com olis de cuina, piles, bombetes... Hi hauria d'haver un espai 
perfectament senyalitzat, i s'hauran de conservar dins de dipòsits estancs, protegits de les inclemències 
climatològiques i aïllats del terra.  
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8. PROPOSTA DE MESURES CORRECTORES

Tot seguit fem un petit resum de les principals mesures correctores que es proposa portar a terme per 
tal de millorar la integració paisatgística dins l’entorn o contribuir a minimitzar l’impacte ambiental que 
pot comportar el desenvolupament del sector. 

- Referent a la integració paisatgística: 

1/ Mantenir tots els peus arboris presents a tot el sector sobre tot del sector forestal o com a 
molt eliminar alguns dels peus d'olivera de l'extrem nord del subsector esquerra de la futura 
zona del PAU-1. 

2/ Es proposa la millora de tot l'entorn del rec del Serrat del Nin sobre tot eliminant els residus 
abocats, eliminant els peus morts i alliberar la llera dels obstacles presents. No només en el 
tram que s’ha fet fins ara sinó en tota la llargada de la llera que es troba dins el sector 

3/ Eliminació de totes les espècies catalogades  al·lòctones o invasores que trobem a dia d'avui 
dins el sector com poden de ser la figa de moro, el plomall de la Pampa... 

4/ En els treballs de neteja, poda, manteniment i conservació de la vegetació arbrada actual a 
l'entorn del rec del Serrat del Nin eliminar els peus arboris que no presentin un estat de salut 
correcte, que tinguin deformacions evidents o que per proximitat a altres peus no permeti el seu 
desenvolupament de manera correcta. 

5/ Caldrà preservar els elements paisatgístics interessants presents dins el sector en especial les 
parets de pedra seca que trobem en les diferents terrasses agrícoles de la llera dreta del rec. 

6/ El projecte d’urbanització haurà d’aportar un document específic de recuperació i restauració 
paisatgística de la franja de protecció que s'ha marcat.  

7/ En l’enjardinament de les zones verdes públiques només s’hi podran plantar arbres propis 
d’aquest entorn (oliveres, alzines, lledoners...) i adaptades climàticament a aquest entorn de 
l’Empordà; en cap cas s’hi podran plantar espècies no autòctones. 

8/ En tots els sectors a urbanitzar es procurà mantenir tots els peus d’oliveres presents dins de les 
futures zones verdes. 

9/ Si en l’ordenació del sector s’afecten peus d’oliveres de mida gran es procurarà trasplantar-les 
a les zones verdes públiques. 

10/ En l’espai lliure privat, s’haurà d’utilitzar una tipologia de gespa amb baixos requeriments 
d’aigua.  

11/ Protecció i preservació de la barraca de pastor situada a l’extrem sud-est del subsector 1, molt 
proper al rec del Serrat del Nin.  

- Referent a la prevenció d’incendis forestals: 
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1/ Portar a terme una poda selectiva en tot l'entorn del perímetre de la futura franja del PAU-1 
d'acord amb la normativa vigent. No es preveu l'eliminació de peus de suros grans presents tot i 
que si caldrà una eliminació de sotabosc del matollar de tomaní present a dia d'avui. Cal recordar 
que ja fa uns anys es va cremar tot aquest sector de ponent. Aquesta franja de protecció d'incendis 
haurà de tenir una amplada de 25 metres resseguint tot el perímetre de la futura zona a urbanitzar. 

- Referent a la conservació del patrimoni arquitectònic i cultural. 

1/ Es procurà mantenir dintre del possible els murs de pedra seca millor conservats i molt 
especialment els que trobem a l'entorn de l'antic safareig que també serà convenient mantenir. 
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9.- CONCLUSIONS

L’objecte del present informe ambiental estratègic és valorar les incidències ambientals que pot 
comportar la proposta de Modificació Puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Palau 
Saverdera, comarca de l'Alt Empordà, en el sector SUND-1 que figura en el planejament actual.  

Aquest sector amb una superfície segons les dades del POUM de 49.422,62 m2, es troba situat a 
l'extrem sud-est del nucli urbà de Palau Saverdera, gaire a continuació del sòl urbà i separat del mateix 
per un sector encara sense urbanitzar (SUD-2). Es podria arribar a considerar com una prolongació de 
la urbanització Bellavista. 

El sector SUND-1 té una forma irregular i es desenvolupa a cada costat del rec del Serrat del Nin, amb 
el sector del marge dret d’una forma paral·lela cap el sud del tram urbà, mentre que el subsector del 
marge esquerra té una forma de cunya amb punta cap el sud. 

Actualment tot aquest sector està classificat urbanísticament com a sòl No Urbanitzable No Delimitat. 

Els fets diferencials més significatius del sector són: 

- L'àrea del projecte té com a eix central el rec del Serrat del Nin que creua el sector pel 
centre de nord a sud. 

- El sector es pot dividir en dues subunitats situades a cada costat del rec. En el costat 
dret un subsector d'unes 1,97 ha de forma allargada cap a ponent i a on hi trobem camps de conreu 
d'oliveres en terrasses amb un relleu lleugerament accidentat i que va baixant cap el sud. En el costat 
esquerra correspon a un terreny forestal dominat per una vegetació pròpia del matollar de tomaní amb 
alguns peus de suro i que es va cremar fa uns anys. 

- L'accés al sector es fa des del camí de la Creu que puja des de la carretera de Roses 
fins a la urbanització Bellavista i fa de límit de ponent del sector. El subsector esquerra té com a límit 
nord el carrer de Plató d'un petit sector urbanitzat despenjat de la urbanització Bellavista. 

- Geològicament correspon a terrenys de quaternari (derrubis de pendent i fàcies 
proximals de ventalls al·luvials procedents de la Serra de Rodes) recobrint el terciari propi de la Serra 
de Rodes.  

- En sector no es troba inclòs en cap figura de protecció geològica com poden ser geòtop 
i geozones  

- Les parcel·les d'olivera estan separades per parets de pedra seca per delimitar els 
conreus.  

-  Es troba fora dels límits de qualsevol figura de protecció ambiental com el Parc Natural 
del Cap de Creus i en concret el subsector de la Serra de Rodes (al nord i est del sector) com el Parc 
Natural dels Aiguamolls de l'Empordà (sud del sector i molt allunyat).  

-  El rec del torrent del Nin presenta una llera molt tancada i envoltada de molta vegetació 
arbrada però que es troba en un estat de degradació bastant important amb molts peus morts i 
nombroses deixalles dins el mateix. Darrerament s’ha netejat i desbrossat la part alta del rec des del 
carrer de Balmes en un tram d’uns 50 metres 

- No hi ha la presència dins el sector de cap construcció, ni habitatge ni vinculada a 
l'activitat agrícola. 

- Sector amb una fauna interessant per combinar dos hàbitats concrets com és el forestal 
a l'esquerra i l'agrícola a la dreta, però que suporta una certa pressió antròpica per la proximitat a les 
zones urbanes. 
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- No hi ha presència dins el sector de cap hàbitat d'interès comunitari. Hi podem trobar 
alguns peus de suro (sobre tot) i algun pi dispersos pel sector esquerra. A l'entorn del rec del Serrat del 
Nin hi trobem algun peu de roure i en el marge dret sobre tot peus d'om que no gaudeixen de massa 
bona salut. 

- La qualitat del paisatge la valorem com a mitjana ja que si be és prou interessant 
especialment les terrasses amb conreu d'olivera es troba alterat per les actuacions antròpiques que s'hi 
han portat a terme, la proximitat a les zones urbanes i el fet que no estigui exposat a les visuals des de 
carreteres i zones urbanes, a excepció de Can Llobet (al sud del subsector oest) i els habitatges a 
l'entorn del carrer de Plató (límit nord del sector est). 

- El sector presenta un molt interessant fons escènic tant cap el nord (Serra de Rodes) 
com cap el sud (Plana de l'Empordà i sector dels Aiguamolls). 

Urbanísticament tenim que en el seu moment el POUM va definir un nou sector de Sòl Urbanitzable No 
Delimitat SUND-1 que incloïa les zones edificables afectades a més de noves zones per ressituar 
aquests sòls edificables afectats com a conseqüència de les grans cessions dels espais reservats com 
a connectors biològics, amb un total de 98 habitatges previstos. 

Aquest fet va suposar un increment notable del sostre edificable resultant, en relació al planejament 
anterior i un increment tal de les densitats que limiten la viabilitat d’emplaçar els aprofitaments 
resultants. També incloïa la construcció d'un viaducte entre els dos costat del rec del Serrat del Nin. 

Així l'objecte de la modificació del planejament es proposa per: 

- Desclassificar els sòls que han de ser de protecció paisatgística i hidrològica del marge 
esquerra del rec del Serrat del Nin i reduir l’àmbit del SUND-1 
- Segregar del SUND-1 el desenvolupament del sòl edificable previst en el marge esquerra del 
mateix i vincular-lo urbanísticament amb l’antiga UA Bellavista, reconeixent el límit que forma el sistema 
hidrològic del rec, evitar la construcció d’un nou pont i recollir les estratègies urbanístiques del PDU 
Serra de Rodes per aquest sector. 
- Delimitar un nou sector de sòl urbanitzable (PP SUD 7) pel desenvolupament del sòl edificable 
del marge esquerra, en la franja urbanitzada sud del carrer Plató, amb un total de 8 habitatges (4 
unifamiliars i 4 plurifamiliars). 

Això comporta que tot el subsector esquerra, forestal, es passaria a sòl no urbanitzable i per tant 
quedaria fora dels límits del sector, amb excepció d'una franja de l'extrem nord a continuació del carrer 
de Plató, amb una superfície de 8.478,52 m2, amb una franja a urbanitzar d’uns 4.362 m2 (aprox 110 
m. de llarg x 40 m d'ampla) que passaria a sòl urbà a on es proposa la construcció d'un màxim de 4 
habitatges unifamiliars amb jardí i 4 plurifamiliars en una única parcel·la. Tot el subsector dret quedaria 
tal i com està actualment (Sòl urbanitzable No Delimitat) però amb una reducció del nombre d’habitatges 
previstos que passaria del 98 inicialment previstos a un màxim de 28 entre els dos sectors de sòl 
urbanitzable (delimitat i no delimitat). També s'estableix una franja de protecció hidrològica a l'entorn 
del rec del Serrat del Nin 
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El quadre resum de la proposta d'ordenació seria: 

Ordenació vigent SUND-1 PAU 11 SNU Total

Sòl brut edificable 17.612,82 m2 4.362,27 m2 0,00 m2 21.975 m2

Sistema protecció hidrogràfic (Ph) 1.475,12 m2 1.501,24 m2 0,00 m2 2.838,25 m2

Sòl de protecció paisatgística (Pp) 0,00 m2 0,00 m2 0,00 m2 0,00 m2

Zona verda addicional 497,00 m2 2.487,01 m2 0,00 m2 497,00m2

Sistema hidrogràfic 118,00 m2 68,00 m2 0,00 m2 161,00 m2

Sistema de serveis tècnics 0,00 m2 60,00 m2 0,00 m2 60,00 m2

Sòl No urbanitzable. (clau 6 PEA) 0,00 m2 0,00 m2 23.891,82 m2 23.891,00 m2

Total. 19.702,40 m2 8.478,52 m2 23.891,82 m2 49.422,62 m2

S'han plantejat 2 alternatives, una alternativa 0 que seria mantenir la situació actual que hi ha en el 
planejament vigent i una segona alternativa (alternativa 1) que correspon a la proposta d'ordenació 
descrita a on hi ha un petit sector de sòl urbanitzable delimitat (0,84 ha) i un sector de sòl urbanitzable 
no delimitat (1,97 ha) i treure del sector tota la part del terreny forestal o sòl no urbanitzable (2,39 ha). 

S'han valorat les dues alternatives pel que fa a compliment dels diferents objectius ambientals proposats 
i s'ha vist que la millor opció és l'alternativa 1 ja que permet treure del sector tota la part forestal de la 
llera esquerra del rec del Serrat del Nin i passar-ho a sòl no urbanitzable de tipologia Clau 6 PEA o 
Zona perifèrica de protecció i connexió del Pla Especial de protecció del medi natural i del paisatge dels 
Aiguamolls de l’Alt Empordà. 

L'alternativa escollida comporta una reducció importantíssima de l'aprofitament urbà del sector 
alliberant una important superfície de terreny forestal que es requalifica com a sòl No Urbanitzable. 

També comporta una reducció molt important del nombre d'habitatges que passaria dels 98 previstos 
al 28 de la nova proposta. 

El quadre comparatiu de les dues alternatives seria:  

Paràmetres generals Ordenació vigent Ordenació modificada Diferència

Sòl brut edificable 21.484,62 m2 21.974,55 m2 + 489,93 m2

Espais lliures 27.938,00 m2 27.338,07 m2 -598,93 m2

Sistema de serveis tècnics  60,00 m2 + 60,00 m2

Ordenació 
POUM vigent

Ordenació POUM modificat Diferències

Classificació sòl SUND-1 PP SUD 7 SUND-1 SNU   

Superfície 49.422,62m2 8.478,52 m2 19.702,40m2 23.891,82m2 0 

Edificabilitat 0,24 m²st/m²s 0,4 m²st/m²s 0,24 m²st/m²s     

Densitat 12 hab/ha 12 hab/ha 12 hab/ha     

Sostre edificable 11.861,42m2 6.472,06 m2 0 -5389,36 m2

Nombre
habitatges 

98 habitatges 28 habitatges 0 -70 habitatges 

Espais lliures 27.938,00 m2 3.496,25 m2 23.851,82m2 -598,93 m2

Sòl brut edificable 21.484,62 m2 21.974,55 m2 0 +489,93 m2

Serveis tècnics 0 60 m2 0 +60 m2
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També s'han valorat el possible impacte sobre els diferents valors ambientals que pot comportar aquest 
canvi i s'ha deduït que són molt poc significatius i comporten una millora per menys afectació sobre la 
vegetació, fauna i paisatge i potenciar la seva funció connectora des de la Serra de Rodes cap els 
Aiguamolls de l'Empordà, així com la reducció en el nombre d’habitatges previstos. 

Igualment s'ha analitzat l'impacte que sobre el canvi climàtic poc comportar aquesta proposta de canvi 
del planejament actual i en aquest cas s'ha arribat a la conclusió que és una millora respecte a la 
situació actual, pel fet de mantenir el sector forestal actual. 

Per tant, en general, es considera que la proposta de Modificació Puntual del Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal de Palau Saverdera, pel que fa referència a l'actual sector SUND-1 no hauria de 
tenir uns efectes especialment significatius sobre el medi ambient i fins i tot es pot considerar com una 
millora respecte a la proposta que figura en el planejament vigent.   

Cassà de la Selva, Setembre 2021 
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10. ANNEX 1. PLÀNOLS 

 10.1.     Plànol (ortofotomapa) de situació   escala 1:25.000 
10.2.     Plànol (ortofotomapa) d’ubicació    escala 1:  5.000 
10.3. Ortofotomapa detall del sector    escala 1:  2.000 
10.4.     Plànol topogràfic de detall del sector   escala 1:  2.000 
10.5. Planejament actual (alternativa 0)   escala 1:  3.000 
10.6. Proposta de Modificació (alternativa 1)   escala 1:  3.000 
10.7. Topogràfic de la proposta d’actuació   escala 1:  2.000 
10.8.  Plànol de pendents superiors al 20%   escala 1:  3.000 




















