
 

 

 

  

ESPAI MUNICIPAL CAN LLUENT 
DE PALAU-SAVERDERA 

 

PUOSC 2020-2024 
Línia de subvencions per a municipis petits 

 

 
Memòria justificativa de la necessitat i viabilitat econòmica 
 

 
Versió 1  
Novembre 2019 

Ajuntament de  

Palau-saverdera 



INDEX  
 

1. Títol del projecte ............................................................................................... Pàg. 3 

2. Pressupost, prioritat i any sol·licitat .................................................................. Pàg. 3 

3. Abast territorial  ................................................................................................ Pàg. 3 

4. Estratègia local, comarcal o territorial  .............................................................. Pàg. 4

5. Descripció tècnica del projecte i de cadascuna de les actuacions previstes 
 ......................... Pàg. 8

6. Calendari previst de desenvolupament i execució de cada una de les  
actuacions ........................................................................................................ Pàg. 12 

7. Repercussió IVA .............................................................................................. Pàg. 12 

8. Serveis mínims i obligatoris. Estudi de viabilitat. Pressupost d'ingressos i  
despeses.  ....................................................................................................... Pàg. 13 

9. Altres ajuts  ...................................................................................................... Pàg. 14 

10.  
estigui operativa ............................................................................................... Pàg. 15 

11.  ........................................................................ Pàg. 15 

12. Resum del pressupost del projecte  ................................................................. Pàg. 15 

 
 

Annex I: Part específica del projecte 
 
Actuacions dins els criteris específics - Línia municipis petits -  ............................. Pàg. 16 
 
 
Annex II: Altra documentació tècnica  
 
Document tècnic tancaments Can Lluent - Línia municipis petits -  ........................ Pàg. 19 
 
  



1. Títol del projecte

 
luent de Palau-saverdera.  

 
 
2. Pressupost, prioritat i any sol·licitat 

 
2.1. Pressupost  
 

contracta del projecte  és de 81.444,24  
 

rucció amb 

de festes i esdeveniments municipals, poder albergar vehicles municipals i amb la 
 

 
2.2. Prioritat 
Prioritat: 3 
 
2.3. Any sol·licitat 
Any sol·licitat: 2023 
 
 
3. Abast territorial  

 
Palau

el Port de la Selva, La 
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, 

està situat dins dels parcs naturals del cap de Creus i dels Aiguamo
en conseqüència, dins el mateix terme hi ha diverses zones naturals protegides per la 
xarxa Natura 2000.  
 
Can Lluent està situat estratègicament al centre del nucli urbà de Palau saverdera, en 

a aquest espai es dona des de diversos 
punts del municipi per la seva situació tan cèntrica. Es troba al marge esquerra del rec 

ional).  
 
La referència cadastral de la finca és 2441301EG1824S0001ML, amb adreça entre el 
C/ La Costa i el C/ Doctor Mateu Turró.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Estratègia local, comarcal o territorial  

 
El municipi de Palau-saverdera compta amb el propi nucli antic i quatre urbanitzacions 

i Mas 

construïts però la seva població és fluctuant en tant que majoritàriament són segones 
-saverdera de data 

2017.  
 

ts que ajudin 

residencies.  
 

construïts durant el Segle XV. Aquests elements es troben catalogats pel seu interès 
arquitectònic dins el Catàleg de béns a protegir de Palau-saverdera i, a més a més es 

 
 

-saverdera bastit a principis del 
segle XV, en que es va substituir una construcció anterior conservant únicament les 
torres. La Torre del Rellotge és la més destacada de les 4 torres que es conserven que 
delimitaven el perímetre del recinte fortificat. Aquesta, presenta una planta quadrada  
formada amb paredat de pedra sense desbastar de granit i pissarra i lligada amb morter. 

es conserva en edificis 
veïns. 
 
Cal fer esment que la torre queda adossada al pont del rec format amb una obra de 
fàbrica de les mateixes característiques i que molt provablement es podria datar en les 
mateixes èpoques. En qualsevol cas, la recent  descons

una estructura de pedra molt ben conservada, que configura amb la Torre un conjunt 
 



Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya,  definits a la 
Llei 9/1993 de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, i és gestionat per la Secció 
d'Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de l'Àrea de Coneixement i Recerca de la 
Direcció General del Patrimoni Cultural, organisme depenent de la Generalitat de 
Catalunya.  
 

  
Castell  Torre del Rellotge 

 
 

el patrimoni arquitectònic i cultural del municipi i reforçar el petit comerç local situat en 
dinamitzar  

 
 

 
 Potenciar el turisme històric  patrimonial, posant en coneixement els edificis més 

representatius i antics del municipi (església de Sant Joan, la Torre del Castell, la 
Cooperativa, les fonts, les antigues escoles...) 
 

 
 

 Apropar el turisme als locals comercials del municipi: 
 

 



pa, coques, allioli, formatge...) 
 

 
 

 Potenciar Palau-saverdera dins el recorregut del gran tour Catalunya per donar 
coneixement de la diversitat, i  els seus recursos propis, espais històrics, ruta de 
dòlmens. 

 
 

 Promocionar Palau-saverdera com a municipi destí, potenciant i allargant les 
en  

 

 Donar a conèixer la riquesa gastronòmica i la varietat de restaurants. 
 

 
 
Més concretament pel que fa a les estratègies locals, comarcals o territorials a les 

 
 
 



Estratègia: Estratégia nacional contra el envejecimiento demográfico frente al 
reto demográfico 

 Consejo de Ministros del Gobierno de España 

 29/03/2019 

Vigència: Indefinida 

Estratègies que formen 
part dels objectius del 
projecte: 

objectius: 
 Profunditzar en el potencial de la cultura per 

induir dinàmiques de resiliència i transformació 
social, econòmica i demogràfica.  

 Emfatitzar la importància de la cultura i els seus 
relats per reforçar la vinculació emocional i 
afectiva amb el territori 

 Visibilitzar bones pràctiques i fomentar la 

aplicats al medi rural 
  

criteris de valoració que puntuïn la contribució al 

 
Altres mesures: dinamització cultural del medi rural a 
través del desenvolupament de projectes culturals, la 
creació de Foros Cultura i Medi rural. 

Actuacions que 
 

- Millora   

Observacions:  

- potenciar el patrimoni cultural 
proper (castell, torre del rellotge, ...) 

- La millora proposada farà apte un espai per a la dinamització sociocultural del 
municipi, reforçant la vinculació amb el municipi, fomentant la relació entre els 
veïns i allunyant la definició de Palau-saverdera com a poble dormitori.  

 
 
 
Estratègia: Pla  
 

  

 2014 

Vigència: Indefinida 

Estratègies que formen 
part dels objectius del 
projecte: 

- Posar en valor la diversitat dels recursos turístics, 
activitats i centres de interès que ofereix la 
comarca. Programa de comunicació i promoció 
(Objectiu 2.1) 



Actuacions que 
 

- Millora   

Observacions:  

posa en valor la diversitat dels recursos turístics 
de la comarca, tot potenciant el patrimoni cultural del municipi (Castell, Torre del 
rellotge, ...) 
 

 
 
Estratègia:  P

Alt Empordà 
  

 2014-2015 

Vigència: Indefinida 

Estratègies que formen 
part dels objectius del 
projecte: 

- És necessari que totes les possibilitats turístiques 
(turisme de costa, turisme cultural, turisme 

) quedin interconnectats entre ells 

diferenciada de més qualitat i poder adquisitiu, 
més familiar, amb una combinació adequada dels 
diferents tipus de turisme, i una menor 
estacionalitat. 

 
Actuacions que 

 
- Millora  

Observacions:  

posa en valor la diversitat dels recursos turístics 
de la comarca, tot potenciant el patrimoni cultural del municipi (Castell, Torre del 
rellotge, ...) 
 

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

 

 
El municipi de Palau equipament, anomenat Can Lluent, que en 

 
Els  

-  Can 

 



- El 7 de novembre del 2014 el Ple Municipal va acordar

 

-  

- El desembre de 2017 es va redactar Pla Especial Urbanístic per a la concreció 
el qual serveix 

 

- 
transformadora. 

aparcament obert paral·lel al rec de 8 places, un magatzem amb una plaça a la seva 
coberta i un espai verd enjardinat en el marge esquerra del rec amb una passarel.la que 

falta de disponibilitat dels terrenys, fet que ha suposat la modificació de certes parts de 
. 

 

fa 

potenciar-ne el seu ús estratègic al centre del municipi.  

 

 

     

 
 



El projecte té com objectiu la millora de la plaça creada amb la Fase I del projecte i la 

poble, així c Sempre 
-ne 

 
 
Aquest edifici que queda per sota el nivell del carrer, 
permet pujar 75cm el nivell de la parcel·la que permet protegir-se de la riera de Sant 

configuren la imatge general de la zona. 
  

la Costa, 

 
 
L consistirà en la construcció dels tancaments  i pavimentació sota la 
plaça executada, amb instal·lació elèctrica i preinstal·lació de sanejament. 
 

Les actuacions previstes en aquest projecte, es corresponen amb les modalitats 
subvencionables indicades en l quals 

:  

a) Actuacions destinades a impulsar el reequilibri territorial i revertir la pèrdua 
poblacional 

b)  
c)  

 
 

indicades anteriorment:  
 

Modalitats subvencionables Ampliació edifici (magatzem i sala polivalent) 

a)    Actuacions destinades a 
impulsar el reequilibri territorial i 
revertir la pèrdua poblacional 

La voluntat municipal alhora de millorar Can Lluent són 
bàsicament:  

- 
municipi 

- D per a 
 

 
La millora dels equipament culturals i el foment de 

influeixen clarament en revertir la pèrdua 
poblacional, en tant que suposa un pol d'atracció per a 
totes les edats, especialment els nens/es i joves.  
 



Modalitats subvencionables Ampliació edifici (magatzem i sala polivalent) 

Actualment, el municipi compta amb diferents associacions 
que organitzen esdeveniments al municipi. Aquestes 
activitats són imprescindibles per donar a conèixer el poble 
i garantir una activitat econòmica local.  
 
Per seguir realitzant aquestes activitats i per anar millorant-

comarca i per combatre la forta polaritat del municipi veí de 
Roses, es necessiten espais adequats on poder treballar el 
muntatge i organitzar aquests esdeveniments.  
 
El municipi compta actualment amb les següents 
associacions:  

- Associació amics per les motos  
- Associació 4 potes Palau-saverdera 
- Associació de la 3a edat i jubilats  
- Associació de Veïns 
- Associació musical vibrasons 
- Club futbol Palau-saverdera 
- Associació de dones Verdera 
- Elit Futbol Club Palau-saverdera 
- Associació mares i pares escola Martí Inglés 

 
Aquestes associacions i altres veïns organitzen activitats 
com les Quines o la Nit de Bruixes i Castanyes, amb gran 
projecció pel municipi però necessiten espais on treballar i 
organitzar-se així com emmagatzemar els materials.  
 

d'aquest espai sobretot pel que fa 
la Plaça, forma part d'una estratègia d'impuls del turisme i 
les activitats econòmiques del municipi. Es millorarà un 

el centre cultural i econòmic de Palau-saverdera. Si es 
genera més activitat econòmica al municipi, es creen llocs 
de feina i es fixa la població.  
 

es troba 
directament vinculat amb el manteniment de la població al 
municipi i ajuda al reequilibri territorial ajudant al 
manteniment de la població. També desvincula el concepte 
de poble dormitori.  

b) Actuacions de millora 
d'equipaments municipals 
destinats a serveis públics 

L'actuació reverteix directament sobre un equipament 
públic com és municipal de Palau-saverdera, 
millorant un servei públic en el 
requadre anterior.   



Modalitats subvencionables Ampliació edifici (magatzem i sala polivalent) 

 

c) Actuacions que formin part 
d'una estratègia de 
desenvolupament territorial 

Com s'ha avançat en l'apartat 4 d'aquesta memòria, l'àmbit 
d'actuació de les obres proposades forma part de diverses 
estratègies de desenvolupament territorial com la 
Estratégia nacional contra el envejecimiento demogràfico 
frente al reto demogràfico, el P

i el Pla estratègic en 

. 
 
Es tracta de millorar les infraestructures municipals en tant 
que es proposa la millora  

necessitats de 
creació d'un espai per tal que les diferents associacions i 

organització i emmagatzematge.  
 

 
 

 

6. Calendari previst de desenvolupament i execució de cada una de les 

anualitat).  

 
Es preveu un termini de 3  
 

 
 

ANY 2023 
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Ampliació          X X X  

 
 
 
7. Repercussió IVA 

 
Les actuacions del projecte no formen part  
 
 
 



8. Serveis mínims i obligatoris. Estudi de viabilitat. Pressupost d'ingressos i 
despeses.  

 
 
8.1. Serveis mínims i obligatoris. 
 

els serveis de prestació obligatòria dels municipis amb una població inferior als 5.000 
habitants, els equipaments públics amb el destí cultural que es pretén donar . 
 

m

Promoció de la cultura i dels 
equipaments culturals

que el municipi té competències pròpies en matèria de les activitats i les instal·lacions 
 

  
En conseqüència, malgrat que la millora dels equipaments culturals és una competència 

municipi de 
Palau-saverdera. 

 
8.2. Estudi de viabilitat. 
 

 millora de la plaça creada amb la 
 

inclosa al projecte de luent de Palau-saverdera, és de 
81.444,24 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% 
del cos previst, és a dir, de 73.299,82 ia de 
8.144,42 euros. 
 
El pressup , anualitat durant la qual es pretén executar 

 el projecte en el cas que sigui 
inclòs al PUOSC
ac la previsió de la ratio legal del deute viu a 31 
de desembre de 2022 és del 14,06 % 
pressupostària del període 2020-2022)

. 
 



en el cas que resulti 
 

 
Pel que fa a la viabilitat operativa del servei, 
construcció (de la Fase I) no ha generat despeses ni ingressos addicionals. La millora 

magatzem polivalent sota la 
terrassa de la plaça comportarà, com es veurà, uns costos addicionals petits, que caldrà 
incorporar a les partides pressupostàries que actualment es venen destinant al 
manteniment dels equipaments culturals (el centre cívic i la biblioteca Isidre Macau) i 

manteniment edificis culturals i recreatius, 
10.6 33/212.00.06); energia elèctrica equipaments culturals, 12
(332/221.00.06); aigua equipaments culturals,  623,33 33/221.01.06); manteniment 

; i la part proporcional del personal de neteja, de 
2.176,00, deduïts de la 

. En 
conseqüència, caldrà incrementar les partides esmentades pels imports que es detallen 
al punt 10, indicati  
 
 
8.3 Pressupost d'ingressos i despeses 
 
Projecte: M   
 Actuació: millora de la plaça creada amb la 

sota dita terrassa 
Subvenció sol·licitada 55.340,95 
Recursos propis (préstec) 26.103,29 
COST TOTAL PROJECTE 81.444,24 

 
Es planteja una subvenció inferior al 90% atès que sumada a la subvenció sol·licitada 

petits. 
 
 
 
9. Altres ajuts  

 
 

 
 
 
 
 



10.
operativa 

 
 
DESPESES   
Descripció Import Aplic. Pressup. 
manteniment edificis culturals i recreatius 900,00 333/212.00.06 
energia elèctrica equipaments culturals 822,20 332/221.00.06  (1) 
aigua equipaments culturals 0,00 333/221.01.06  (2) 
manteniment extintors 100,00 920/213.00.02 
neteja 1.315,45 920/130.00.00 

920/130.02.00  (3) 
TOTAL DESPESES 3.137,65  

 
(1) Es calcula el mateix import que el previst pel magatzem del camp de futbol.  
(2) En aquesta fase no es calcula aquesta despesa atès que només preveu la preinstal·lació. 
(3) Es calcula el mateix import que el cost  

 
INGRESSOS   
Descripció Import Aplic. Pressup. 
Recursos propis municipals 3.137,65 - 

TOTAL INGRESSOS 3.137,65  
 
 
11.  

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

nt 
un període de 6 mesos des de la concessió de les subvencions. 
 

informar als ciutadans com el Butlletí municipal, el canal de Whatsapp i el Facebook.  
 
 
 
12. Resum del pressupost del projecte  

 81.444,24 
 

 
 
 
 
 



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 

2 referent a les Bases reguladores específiques de la línia de subvencions per 
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).  

 
 n justificat les estratègies de desenvolupament 

vinculades al projecte presentat. En aquest sentit, la de Can 
Lluent es troba alineada amb 
part de la Estratégia nacional contra el envejecimiento demogràfico frente al reto 
demogràfico  en tant que la intenció és la següent:  
 
 Profunditzar en el potencial de la cultura per induir dinàmiques de resiliència i 

transformació social, econòmica i demogràfica.  
 Emfatitzar la importància de la cultura i els seus relats per reforçar la vinculació 

emocional i afectiva amb el territori 
  
  

 
També 
recursos turístics de la comarca, tot potenciant el patrimoni cultural del municipi (Castell, 
Torre del rellotge,  
desenvolupament turístic i el P

de ruta clar en què els agents econòmics vinculats al sector turístic i els tècnics de 
promoció econòmica, turisme i comerç que treballen en les administracions locals de la 
comarca vagin consensuant les accions a desenvolupar per fer front als reptes que es 

estratègia enfocada a aconseguir 
at dels recursos 

coordinada de les entitats que hi operen. 



una major arribada de gent que consumirà als establiments del poble, restaurants o 
inclús als allotjaments turístics. Alhora si els sectors econòmics i turístics del municipi 
tenen rendiments positius, acaba suposant una estabilitat econòmica que es converteix 
en la disminució de la pèrdua poblacional.  
 
Per tant, es justifica que el projecte de Can Lluent està alineat amb una estratègia 
territorial o comarcal, que incideix positivament amb la disminució de la pèrdua 
poblacional (10 punts). 

 
 
 
 
2. Per a les actuacions 
justificar com els projectes que millorin la prestació de serveis o proposin nous 
serveis faciliten la disminució del despoblament, sobretot pel que fa a la població 
menor de 30 anys (base 4.1.2.b).  

 
de la 

població del municipi, especialment reclamat per nens i gent jove. La finalitat és atorgar 
espais adequats per al desenvolupament de les activitats que realitzen, de manera que 

recursos necessaris per a desenvolupar els seus projectes i alhora sigui un municipi 
atractiu per la seva activitat cultural i social. 
 

icat anteriorment, existeixen diverses associacions al municipi. Són 

organitzen i col·laboren en diversos actes i festes del municipi. Un exemple clar és la Nit 
de Bruixes i Castanyes, celebrat aquest mes de novembre de 2019 que any rere any es 
va superant essent en poc temps una de les activitats més populars i que donen a 
conèixer el poble. Els organitzadors són bàsicament les famílies i els nens que van a 

 
 
Aquestes activitats es vinculen al manteniment de la població al municipi i contribuint al 
reequilibri territorial donant certa importància a Palau-saverdera, envers les polaritats 
que generen municipis veïns molt més grans com Roses o Castelló d'Empúries 
 

faciliten la disminució del despoblament, sobretot pel que fa a la població menor a 30 
anys (10 punts). 

 
 
 



incidència en la prestació de serveis a la ciutadania que tinguin el caràcter de 

o suposin -ho i justificar-ho 
adequadament (base 4.1.2.c).  

 
però on és necessari realitzar millores, 

. Cal tenir 

 
 

uets projecte suposarà una millora important per la correcta i normal 
utilització de Can Lluent, bàsicament:  

- 
natural, aprofitant les vistes panoràmiques que ofereix aquest espai.  

- 
activitats municipals i emmagatzematge.  

 

prestant actualment (7 punts). 



ANNEX II
ALTRA DOCUMENTACIÓ TÈCNICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 






