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1. Títol del projecte

 
Millora dels equipaments esportius de Palau-saverdera.  
 
 
2. Pressupost, prioritat i any sol·licitat 

 
2.1. Pressupost  
Tal com es pot observar en el resum del pressupost adjunt
contracta és de 
71.843,39 , IVA inclòs.  
 

er ambdós costats per crear 
un nou espai 

adaptats per a discapacitats. 
 
2.2. Prioritat 
Prioritat: 2 
 
2.3. Any sol·licitat 
Any sol·licitat: 2020 
 
 
3. Abast territorial  

 
tindrà una repercussió directe sobre el municipi de Palau-

 del municipi té caire 
supramunicipal.  
 
Palau

 
aproximadament 1.430 habitants, i es situa a només 5 km de les platges de Roses i a 
19 km de la capital de comarca, Figueres. 
 
El terme municipal té una extensió de 1.642 hectàrees dividides entre el nucli urbà, 
quatre urbanitzacions (Mas Isaac, Bellavist

en conseqüència, dins el mateix terme hi ha diverses zones naturals protegides per la 
xarxa Natura 2000.  
 

destinar-  
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

municipal té un marcat caràcter supramunicipal amb motiu de la seva idònia localització, 
i fa esment que actualment existeix la escola que dóna servei als pobles dels entorns.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

d

i el foment de la cohesió social entre els veïns.  
 
Aquest document, després 

 Pel que fa al camp de futbol es proposa condiciona els 









5. Descripció tècnica del projecte i de cadascuna de les actuacions previstes que 
la conformen. Modalitats  

 
El municipi de Palau
vestidors annex al camp. 
 

del camp de futbol municipal de Palau saverdera amb una superfície construïda de 
80m2.  
 

tangular, té una longitud de 16 metres i una 
amplada de 5 metres i consta únicament de planta baixa amb distribució en diferents 
espa
serveis i dutxes. 
 

ambdós costats per crear per un 
costat un nou is adaptats 

millorar la qualitat del servei als usuaris de la 
instal·lació. 
 

Oest es construirà un 
magatzem de 2,1 metres de llargada mantenint   
 
Per la façana Nord  10 metres de llargada per 
5 metres persones amb 
discapacitats. 
 
Amb la creaci s racional i funcional del camp de 
futbol amb  
 
És una construcció de planta baixa, amb coberta de teula àrab a una vessant. El projecte 

comunicació 
 

 
repartida en dos volums, 

magatzem de 10,5m2 de superfície construïda i sala polivalent de 50m2 de superfície 
construïda. 
 
Els fonaments es realitzaran mitjançant sabata correguda de formigó armat. La 
construcció es realitzarà amb parets de càrrega de maó ceràmic perforat. Les particions 
interiors dels serveis seran de fulla interior de tancament de façana de fàbrica de maó 
ceràmic buit. La coberta serà inclinada a una aigua amb acabat igual que 
construirà amb un sistema de semibiguetes pretensades i revoltó de formigó amb una 
capa de compressió i acabat de teules. 
 
Les actuacions concretes que es realitzaran seran: 

- Demolició de paviments de formigó existents. 









. També l

de Catalunya, disposa que el municipi té competències pròpies en matèria de les 
activitats i les instal·lacions culturals i  
  

construir, ampliar i 
millorar instal·lacions esportives en llur territori, tot i que només els municipis de de més 

 (art.39.2). 
 
En conseqüència, malgrat que la millora dels equipaments esportius és una 

pel municipi de Palau-saverdera 

 
8.2. Estudi de viabilitat. 
 

s treballs 
de futbol municipal de Palau-saverdera (magatzem i sala polivalent), que constitueix 

-saverdera, 
és de 71.843,39 euros. 
 
Per les seves característiques, aquesta és un obra no susceptible de ser finançada 
mitjançant la imposició de contribucions especials, motiu pel qual, la seva execució,  
haurà de ser íntegrament finançada mitjançant recursos municipals. 
 
Amb la seva inclusió al PUOSC, es pretén aconseguir obtenir una subvenció del 90% 

7.184,34 euros. 
 
El projecte de 

, no conté cap previsió al capítol 
previsió en adquisició de material informàtic), precisament per tal de facilitar la 

les corresponents modificacions pressupostàries, e

 
superior es podria obtenir mitjançant la incorporació del romanent de crèdit (tenint en 
compte que el RD-
inversions financerament sostenibles incorporant el grup de programes 342, 
corresponent a instal·lacions esportives) o amb 
préstec. 
 

perquè així ho consideri la corporació municipal, cal tenir en compte que la previsió de 





TOTAL DESPESES 2.416,24  
 
(1)  

 
(3  

 
INGRESSOS   
Descripció Import Aplic. Pressup. 
Recursos propis municipals 2.416,24 - 

TOTAL INGRESSOS 2.416,24  
 
 
 
11.  

 
Les actuacions a realitzar es publicaran en el web municipal www.palau-saverdera.cat i 
en el portal de transparència.  
 

un període de 6 mesos des de la concessió de les subvencions. 
 
T
informar als ciutadans com el Butlletí municipal, el canal de Whatsapp i el Facebook.  
 
 
 
12. Resum del pressupost del projecte  

projecte es valora amb un pressupost de 
  

 
 

 

 



ANNEX I 

PART ESPECÍFICA DEL PROJECTE 

 
Actuacions dins els criteris específics - Línia de municipis petits -  

 
 
En aquest apartat es justifiquen les modalitats per les quals es presenta el projecte, en 
base a les actuacions que en formen part i de conformitat amb la base 3.1 i 4.1.2 de 

a municipis petits. 

 
 
1. Per a les actuacions de dinamització econòmica, cal detallar i justificar si els 
projectes estan alineats amb una estratègia territorial o comarcal, que incideix 
positivament amb la disminució de la pèrdua poblacional, o amb una estratègia 
local que incideix positivament amb la disminució de la pèrdua poblacional (base 
4.1.2.a).  

 
 de desenvolupament 

Municipal (POUM), el Pla Director Urbanístic de la Serra de Rodes i Entorns (PDUSR), 
el P
Empordà, -saverdera, i 

Estratégia nacional contra el envejecimiento demográfico frente al reto demográfico , 
 

 
Pla de 

econòmic en creixement.  
 
També amb el compliment de les estratègies del planejament urbanístic superior, com 
és el Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines i el Pla Director Urbanístic de la 
Serra de Rodes que estableix per als municipis de la Serra de Rodes (Garriguella, 
Vilajuïga, Pedret i Marçà, Pau i Palau-saverdera) una estratègia conjunta també pel que 
fa als equipaments. De la mateixa manera el POUM, el planejament municipal, en tant 
que el sector destinat a equipaments que disposa el municipi té caràcter de 
supramunicipal, i així consta en els seus documents aprovats per la Comissió Territorial 

 
 

realitza un estudi 

camp de futbol de Palau-saverdera. Aquest document preveia que als voltants de 
2015 el municipi comptaria amb una població de 2.031 habitants, tot i que actualment, 

la població és de 1.430 habitants aproximadament.  
 









 








