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1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA I JUSTIFICATIVA DEL POUM 
 
 

1.1 Introducció i antecedents 
 
El municipi de Palau-saverdera situat a uns 70 m d’altitud, en els suaus pendents de la 
serra de Verdera, és conegut com el mirador, el balcó de l’Empordà. 
 
El municipi limita al nord amb Port de la Selva i la Selva de Mar, a través de la carena 
del castell de Sant Salvador i el Puig de Queralbs; al sud amb Castelló d’Empúries, a 
través del rec Madral; a l’est amb Pau, a través del mas Isaac i l’estany de Vilaüt i a 
l’oest amb Roses, a través del rec de Cap de Terme. 
 
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 unes poques masies en el sector meridional. 
 
El terme municipal de Palau-saverdera té una extensió de 16,4 km2, dividits entre el 
nucli urbà, quatre urbanitzacions (Mas Isaac, Bellavista, Balcó de l’Empordà i Mas 
Bohera) i diversos masos disseminats que s’estenen per la plana. 
La població del municipi és de 1.451 habitants (dades 2.009) amb un fort creixement 
en els darrers anys i més encara quan cal considerar-lo un poble turístic, de manera 
que hi ha nombroses segones residències, sobretot en les urbanitzacions que envolten 
el nucli urbà. 
 
La seva situació geogràfica és molt bona a cavall entre la plana i la muntanya, a cobert 
de les antigues avingudes de la Muga i la Mugueta, i al mateix temps propera a la 
costa (a només 5 quilòmetres de les platges de Roses i a menys de 20 quilòmetres de 
Figueres, la capital de la comarca). En general es troba ben comunicat amb la 
carretera local GI-610 de Roses a Vilajuïga que surt de la C-260 o carretera de Roses 
a Figueres. Aquesta bona situació ha  comportat un creixement molt important de la 
població en els darrers anys associat a la  proliferació de segones residències de 
manera que el poble s’ha urbanitzat considerablement però compensat amb una bona 
xarxa de serveis públics. 
 
Bona part del terme està situat dins els límits dels parcs naturals del Cap de Creus i 
dels Aiguamolls de l’Empordà (les zones de protecció dels dos gairebé representen 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 poble ha experimentat un important creixement en el transcurs dels darrers anys 
com a conseqüència de la proliferació de segones residències i també pel degoteig de 
persones que trien aquesta població per viure-hi durant tot l’any. 
 
Per tant, els treballs d’elaboració d’aquest POUM haurien de permetre i fer possible a 
l’Ajuntament, agents socials, i entitat i d’altres associacions del municipi d’establir les 
bases, model i evolució futura del municipi, després d’un debat que excedeix de l’abast 
purament urbanístic del planejament. 
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1.2 Marc legal urbanístic 
 
La legislació vigent sobre urbanisme està regulada, en primer lloc, pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2008 de 20 de juny pel qual es va aprovar el text refós de la Ley de Suelo. 
 
En segon lloc i, d’acord amb el marc vigent estatutari, resulta d’aplicació el Decret 
Legislatiu 1/2010 de 3 d’Agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’ Urbanisme 
de Catalunya i pel Decret 305/2006 de 18 de juliol pel qual s’aprova el Reglament de la 
Llei d’urbanisme de Catalunya, on es defineix i concreta el règim estatutari del dret de 
propietat, i es concreta i regula detalladament la figura de planejament general que 
constitueixen els plans d’ordenació urbanística municipal. 
 
D’acord amb la legislació urbanística catalana, es fa necessari l’adaptació del 
planejament general a aquest nou marc jurídic - urbanístic. Així la disposició transitòria 
tercera del Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost pel qual s’aprova el text refós de la llei 
d’Urbanisme de Catalunya, disposa que el planejament urbanístic general vigent en el 
moment de l’entrada en vigor d'aquesta Llei s'hi ha d’adaptar quan, en virtut de les 
previsions pròpies, o bé anticipadament, en els supòsits regulats per l’article 95, es faci 
la revisió del dit planejament o del programa d’actuació urbanística corresponent. 
 
Així doncs, d’entrada cal dir que el  present document s’ha d’ajustar als principis 
generals de l’actuació urbanística, en concret al desenvolupament urbanístic sostenible 
(definit com la utilització racional del territori i el medi ambient i comporta conjuminar 
les necessitats de creixement amb la preservació dels recursos naturals i dels valors 
paisatgístics, arqueològics, històrics i culturals, a fi de garantir la qualitat de vida de les 
generacions presents i futures) i a les directrius de planejament que estableixen 
l’article 9 del DL 1/2010 de 3 d’agost pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme. 
 
Article 9 
Directrius per al planejament urbanístic 

1. Les administracions amb competències en matèria urbanística han de vetllar 
perquè les determinacions i l'execució del planejament urbanístic permetin assolir, en 
benefici de la seguretat i el benestar de les persones, uns nivells adequats de qualitat 
de vida, de sostenibilitat ambiental i de preservació enfront dels riscs naturals i 
tecnològics. 
 

2. Està prohibit urbanitzar i edificar en zones inundables i en altres zones de 
risc per a la seguretat i el benestar de les persones, salvant les obres vinculades a la 
protecció i la prevenció dels riscs. 
 

3. El planejament urbanístic ha de preservar els valors paisatgístics d’interès 
especial el sòl d’alt valor agrícola, el patrimoni cultural i la identitat dels municipis, i ha 
d’incorporar les prescripcions adequades perquè les construccions i les instal·lacions 
s’adaptin a l’ambient on estiguin situades o bé on s’hagin de construir i no comportin 
un demèrit per als edificis o les restes de caràcter històric, artístic, tradicional o 
arqueològic existents a l'entorn. 
 

4. El planejament urbanístic ha de preservar de la urbanització els terrenys de 
pendent superior al 20%, sempre que això no comporti la impossibilitat absoluta de 
creixement dels nuclis existents. 
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5. La pèrdua dels valors forestals o paisatgístics de terrenys com a 
conseqüència d’un incendi no pot fonamentar la modificació de la seva classificació 
com a sòl no urbanitzable, la qual s’ha de mantenir durant el termini previst a la 
legislació en matèria de sòl, llevat que el canvi de classificació estigués previst en un 
instrument de planejament urbanístic pendent d’aprovació que ja hagués estat objecte 
d’avaluació ambiental favorable. 
 

6. Si l’avaluació d’impacte ambiental és preceptiva, el planejament urbanístic ha 
de contenir les determinacions adequades per fer efectives les mesures que contingui 
la declaració corresponent. 
 

7. Les administracions urbanístiques han de vetllar perquè la distribució en el 
territori dels àmbits destinats a espais lliures i equipaments s’ajusti a criteris que en 
garanteixin la funcionalitat en benefici de la col·lectivitat. 
 
En el mateix sentit i desenvolupant aquest precepte, es citen els articles 5, 6, i 7 del 
Reglament de la Llei d’Urbanisme, aprovat per Decret 305/2006 de 18 de juliol pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme de Catalunya, respecte de la preservació 
dels riscos naturals i tecnològics, els riscs d’inundació, i els terrenys amb pendent 
elevada. 
 
 

1.3 Justificació i conveniència de la formulació i tramitació d’aquest 
document 
 
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. 
 
Amb el temps transcorregut des de l’aprovació d’aquestes Normes Subsidiàries, i pel 
fet de la realització de part de les seves determinacions, juntament amb els canvis 
socioeconòmics soferts en els darrers anys, la incidència del planejament territorial en 
el municipi fan del tot necessari la conveniència en la formulació d’aquest document. 
 
També incideix en aquesta necessitat el fet dels avenços en la cartografia digital, la 
introducció de noves tècniques de dibuix assistit per ordinador, la major sensibilització 
en la protecció del patrimoni natural, arquitectònic i arqueològic. 
 
Finalment, l’entrada en vigor del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme, fa necessària l’adaptació del Planejament 
general per tal d’atendre a les determinacions d’aquestes i resoldre les qüestions 
referents al foment de l’habitatge assequible, la sostenibilitat territorial i l’autonomia 
local. 
 
 

1.4 Contingut d’aquest document 
 
L’article 57 Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei d’Urbanisme, estableix l’abast i regulació de les competències dels plans 
d’ordenació urbanística municipal. En aquest sentit, cal atendre a les següents 
determinacions: 
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Plans d’ordenació urbanística municipal 
 

1. Els plans d’ordenació urbanística municipal són l'instrument d’ordenació 
urbanística integral del territori i poden abastar un terme municipal o més d’un. 
 

2. Correspon als plans d’ordenació urbanística municipal, com a mínim: 
a) Classificar el sòl, amb vista a l’establiment del règim jurídic corresponent. 
b) Definir el model d’implantació urbana i les determinacions per al 

desenvolupament urbanístic, d'acord amb el que estableix l’article. 
c) Definir l’estructura general que cal adoptar per a l’ordenació urbanística del 

territori i establir les pautes per fer-ne el desenvolupament, sense perjudici de la 
definició i desenvolupament d’altres elements integrants de l’estructura general del 
territori que puguin dur a terme els plans especials regulats en la lletra e de l’article 
67.1. 

d) Determinar les circumstàncies que en poden produir la modificació o la 
revisió. 

 
3. Els plans d’ordenació urbanística municipal i llurs modificacions i revisions 

han de reservar per a la construcció d’habitatges de protecció pública, amb caràcter 
general, com a mínim, el sòl corresponent al 30% del sostre que es qualifiqui per a l’ús 
residencial de nova implantació, tant en sòl urbà com en sòl urbanitzable, del qual un 
20% s’ha de destinar a habitatges amb protecció oficial de règim general i/o de règim 
especial i un 10% a habitatges amb protecció oficial de preu concertat. 
 

4. Als efectes del càlcul de les reserves mínimes obligatòries que estableix 
l'apartat anterior, es considera sostre residencial de nova implantació el sostre destinat 
a habitatge, tant de manera exclusiva com si s’admet indistintament amb altres usos, 
que prevegi el pla d’ordenació urbanística municipal per als sectors de sòl urbanitzable i 
per als polígons d’actuació urbanística en sòl urbà no consolidat i els sectors subjectes 
a plans de millora urbana que tinguin per objecte alguna de les finalitats a què es 
refereix l’article 70.2.a, incloses les actuacions aïllades de dotació. En tot cas, no es 
considera sostre residencial de nova implantació i no computa en el càlcul el sostre 
corresponent a les construccions amb ús residencial existents en els esmentats sectors 
o polígons. 
 

5. El sistema d’habitatge dotacional públic no computa a l’efecte del compliment 
dels percentatges mínims de reserves a què fan referència l'apartat 3 d'aquest article, 
la disposició addicional cinquena i la disposició transitòria tercera.3. El sostre dels 
terrenys així qualificats tampoc no es considera sostre residencial de nova implantació 
a l’efecte del càlcul de les  esmentades reserves, atesa la seva condició de sistema 
urbanístic de titularitat pública, que també exclou que es consideri sostre edificable als 
efectes de determinar les reserves per a  zones verdes, espais lliures i equipaments 
que estableixen els articles 58.1.f, 5 i 7, 65.3 i 5, 70.7 i 8 i 100. 
 

6. Les reserves per a la construcció d’habitatges de protecció pública s'han 
d'emplaçar evitant la concentració excessiva d’habitatges d'aquest tipus, d'acord amb 
el que  estableix l'article 3.2, per tal d'afavorir la cohesió social i evitar la segregació 
territorial dels ciutadans per raó de llur nivell de renda. 
 

7. El planejament urbanístic general o derivat, segons que correspongui, ha de 
determinar la localització concreta de les reserves per a la construcció d'habitatges de 
protecció pública mitjançant la qualificació de terrenys per a aquesta finalitat en sòl 
urbà no inclòs en sectors de planejament derivat, formin part o no de polígons 
d'actuació urbanística, la qual es pot vincular a un règim específic de protecció pública, i 
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mitjançant la determinació del percentatge de sostre que els sectors de planejament 
derivat han de qualificar per aquesta destinació. El planejament ha de preveure els 
terminis obligatoris per a l'inici i per a l'acabament de la construcció d'aquests 
habitatges. 
 
Trets essencials del present document és establir la classificació del sòl, amb vista a 
l’establiment del seu règim jurídic corresponent. 
 

1.- Definir el model d’implantació urbana i les determinacions per al 
desenvolupament urbanístic, d’acord amb el que estableix l’article 3. 
 

2.- Definir l’estructura general que cal adoptar per a l’ordenació urbanística del 
territori i establir les pautes per a fer-ne el desenvolupament. 
 

3.- Determinar les circumstàncies que en poden produir la modificació o la 
revisió. 
 
També s’han de reservar per a la construcció d’habitatges de protecció pública, el sòl 
corresponent al 30% del sostre que es qualifiqui per a l’ús residencial de nova 
implantació, tant en sòl urbà com en sòl urbanitzable. Aquestes reserves s’han 
d’emplaçar en el territori evitant la seva concentració excessiva per tal d’afavorir la 
cohesió social i evitar la segregació territorial dels ciutadans per raó de llur nivell de 
renda d’acord amb el que preveu l’article 3.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme. 
 
L’article 58 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei d’Urbanisme, en relació al que estableix l’article 57, fixa les determinacions 
específiques que han de contenir el Pla. 
 
Determinacions dels plans d'ordenació urbanística municipal. 

1. Els plans d'ordenació urbanística municipal, en aplicació del que estableix 
l'article 57: 

a) Classifiquen el territori en les classes de sòl definides per aquesta Llei i en 
els àmbits o les superfícies que resultin necessaris en funció dels objectius de 
desenvolupament i de la complexitat urbanística del municipi. 

b) Estableixen les determinacions que corresponen a cada classe de sòl per 
aconseguir la plena efectivitat del règim respectiu. 

c) Desenvolupen per a cada classe de sòl l'estructura general i el model del 
territori, que s'ha d'adequar a les determinacions dels articles 3 i 9. 

d) Determinen els indicadors de creixement, població, recursos i 
desenvolupament econòmic i social del sistema urbà que hagin d'ésser considerats 
per decidir l'oportunitat i la conveniència de cada actuació, d'acord amb els interessos 
públics derivats de l'imperatiu d'utilització racional del territori. 

e) Incorporen previsions sobre la disponibilitat dels recursos hídrics i energètics. 
f) Defineixen el sistema general d'espais lliures públics, que ha de respondre, 

com a mínim, a la proporció de 20 m² per cada 100 m² de sostre admès pel 
planejament urbanístic per a ús residencial no inclòs en cap sector de planejament 
urbanístic. 

g) Poden definir el sistema urbanístic d'habitatges dotacionals públics que 
estableix l'article 34.3 i preveure reserves d'aquest tipus en sectors de planejament 
urbanístic derivat en substitució total o parcial de la reserva d’equipaments, sempre 
que s’acrediti que no cal destinar-los a equipaments públics. Aquestes reserves 
incloses en sectors no poden ésser superiors al 5% de la reserva global del municipi 
per a equipaments públics locals. 
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h) Estableixen les determinacions necessàries per assolir una mobilitat 
sostenible en el municipi. 

i) Estableixen, per mitjà de l’agenda, quan no tenen cap programa d’actuació 
urbanística, les determinacions pròpies d’aquests pel que fa a les prioritats i a les 
previsions temporals de l'execució del pla d’ordenació urbanística municipal. 
 

2. En sòl urbà, els plans d’ordenació urbanística municipal: 
a) Apliquen les tècniques de qualificació o zonificació del sòl i de reserva o 

afectació d'aquest per a sistemes urbanístics generals i locals, respectant sempre la 
proporció adequada a les necessitats de la població. 

b) Assignen usos detallats per a cada zona. 
c) Regulen els paràmetres i els criteris d’harmonització formal i compositiva de 

les edificacions. 
d) Determinen quins valors arquitectònics, arqueològics, paisatgístics i 

mediambientals hi han d'ésser protegits. 
e) Regulen l’ús del subsòl, d'acord amb l'article 39, per fer factibles la prestació 

dels serveis i la implantació de les infraestructures necessàries per a la col·lectivitat, 
respectant sempre els aprofitaments privats que hi siguin compatibles. 
 

3. En sòl urbà consolidat, i en els àmbits del sòl urbà no consolidat no inclosos 
en sectors subjectes a un pla de millora urbana, els plans d’ordenació urbanística 
municipal detallen l’ordenació urbanística del sòl, fixen els paràmetres urbanístics 
necessaris per a l’atorgament de llicències d’edificació i assenyalen les alineacions. 
Pel que fa a l’ordenació de volums, el pla en pot preveure una amb caràcter obligatori 
o diverses d’alternatives. En aquest darrer supòsit, el pla pot especificar gràficament 
les dites alternatives, o bé concretar els paràmetres de l'edificació que, sense alterar 
l’aprofitament urbanístic de la zona o de l’illa, admeten variació. 
 

4. En sòl urbà consolidat, els plans d’ordenació urbanística municipal precisen 
les rasants i les característiques i el traçat de les obres d’urbanització. En els àmbits 
de sòl urbà no consolidat per als quals els plans delimitin polígons d’actuació, les 
obres d’urbanització i les rasants s’han de definir i concretar mitjançant un projecte 
d’urbanització, que ha de comprendre totes les obres d’urbanització i que s'ha de 
tramitar simultàniament amb el projecte de reparcel·lació o amb el de taxació conjunta. 

 
5. En els àmbits del sòl urbà no consolidat per als quals delimitin sectors 

subjectes a un pla de millora urbana, els plans d’ordenació urbanística municipal fixen 
els índexs d’edificabilitat bruta, les densitats, els usos principals i compatibles, i els 
estàndards per determinar les reserves mínimes per al sistema local d'espais lliures i 
equipaments. Aquests sectors poden ésser físicament discontinus. 
 

6. En sòl urbà consolidat, els plans d’ordenació urbanística municipal 
estableixen quins són els elements d’urbanització que cal completar o acabar perquè 
els terrenys adquireixin la condició de solar. 
 

7. En sòl urbanitzable delimitat, els plans d’ordenació urbanística municipal 
concreten la delimitació dels sectors, que poden ésser físicament discontinus, i, per 
cadascun d’aquests, els índexs d’edificabilitat bruta; la densitat màxima, que no pot 
superar en cap cas els cent habitatges per hectàrea; els usos principals i compatibles, i 
els estàndards que determinen les reserves mínimes per al sistema local d'espais 
lliures i equipaments. 
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8. En sòl urbanitzable no delimitat, els plans d’ordenació urbanística municipal 
estableixen: 

a) Les magnituds màximes o mínimes de les actuacions urbanístiques que hi 
són permeses, en funció dels diferents usos. 

b) Les intensitats màximes dels usos urbanístics. 
c) Les connexions amb les infraestructures exteriors. 
d) Els nivells o percentatges de sòl de cessió obligatòria i gratuïta. 

 
9. En sòl no urbanitzable, els plans d’ordenació urbanística municipal: 
a) Regulen cadascuna de les qualificacions possibles, en coherència amb el 

grau de conservació i protecció pretesos. 
b) Regulen els paràmetres bàsics de les edificacions admissibles. 
c) Estableixen els llindars a què es refereix l'article 49.a. 
d) Contenen, si escau, el catàleg a què es refereix l'article 50.2. 

 
 

1.5 Documentació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 
 

1. D’acord amb el que preveu l’article 59. del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme, la documentació dels 
plans d’ordenació urbanística municipal és la següent: 
 

a) La memòria descriptiva i justificativa del pla, amb els estudis complementaris 
que escaiguin. 

b) Els plànols d’informació i d’ordenació urbanística del territori i, en el cas del 
sòl urbà consolidat, de traçat de les xarxes bàsiques d’abastament d'aigua, de 
subministrament de gas i d'energia elèctrica, de comunicacions, de telecomunicacions i 
de sanejament i les corresponents als altres serveis establerts pel pla. 

c) Les normes urbanístiques. 
d) El catàleg de béns a protegir, d'acord amb l'article 71. 
e) L’agenda i l’avaluació econòmica i financera de les actuacions a 

desenvolupar. 
f) La documentació mediambiental adequada i, com a mínim, l'informe 

mediambiental. 
g) El programa d’actuació urbanística municipal, si escau. 
h) La memòria social, que ha de contenir la definició dels objectius de 

producció d’habitatge de protecció pública en les modalitats corresponents que 
aquesta Llei determina. A més, si el planejament ha inclòs les reserves a què fa 
referència l'article 34.3, cal justificar-ho en la memòria social. 
 

2. En el cas que l'escassa complexitat urbanística d'un municipi només exigeixi 
distingir entre sòl urbà i sòl no urbanitzable, la documentació mínima dels plans 
d'ordenació urbanística municipal ha de consistir en la memòria, els plànols 
d'informació i de delimitació del sòl urbà i no urbanitzable, les normes urbanístiques 
bàsiques, alineacions i rasants i l'informe mediambiental. 
 

3. La memòria a què es refereix l'apartat 1.a, ha d'integrar: 
a) El programa de participació ciutadana que l'ajuntament hagi aplicat al llarg 

del procés de formulació i tramitació del pla per garantir l'efectivitat dels drets 
reconeguts per l'article 8. 

b) La justificació de l'observança de l'objectiu del desenvolupament urbanístic 
sostenible i de les directrius per al planejament urbanístic que són objecte, 
respectivament, dels articles 3 i 9. 
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c) Les mesures adoptades per facilitar l'assoliment d'una mobilitat sostenible en 
el municipi, en compliment de l'obligació de prestació del servei de transport col·lectiu 
urbà de viatgers i viatgeres. 

d) L'informe de sostenibilitat econòmica, que ha de contenir la justificació de la 
suficiència i adequació del sòl destinat a usos productius, i la ponderació de l'impacte 
de les actuacions previstes en les finances públiques de les administracions 
responsables de la implantació i el manteniment de les infraestructures i de la 
implantació i prestació dels serveis necessaris. 
 

4. L'agenda a què es refereix l'apartat 1.e, si no hi ha un programa d'actuació 
urbanística municipal, s'actualitza cada sis anys per acord de l'ajuntament, després 
d'un termini d'un mes d'informació pública. Aquest acord s'ha de publicar en el butlletí 
oficial corresponent i s'ha de comunicar a la comissió territorial d'urbanisme 
competent. 
 
 

1.6 Tramitació per a l’aprovació d’aquest document 
 
Prèviament a la aprovació d’aquest document, el Ple de l’ajuntament de Palau-
saverdera, en sessió de data 14 d’abril de 2010 va acordar aprovar l’avanç del Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal de Palau-saverdera juntament amb l’informe de 
sostenibilitat ambiental preliminar presentat per l’empresa E.P. Enginyeria Grup 7 SLP. 
 
En el citat acord del Ple de 14 d’abril de 2010 es va demanar al Departament de Medi 
Ambient i habitatge l’emissió d’un document de referència que determini l’abast de 
l’informe de sostenibilitat ambiental i els criteris, objectius i principis ambientals 
aplicables, i identifiqui les administracions públiques afectades i el públic interessat, en 
virtut de l’art. 115 del Decret 305/2006 de 18 de Juliol. 
 
Així mateix es va demanar al Departament de Política Territorial i Obres Públiques, 
Secretaria de Planificació Territorial, per tal que lliurés un informe sobre l’adequació de 
l’avanç de Pla a la legislació urbanística vigent, a les directrius del planejament 
territorial i als criteris de desenvolupament urbanístic sostenible. 
 
El document de l’avanç del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Palau-saverdera 
es va sotmetre a informació pública. 
 
Durant aquest termini d’informació pública es van presentar diferents al·legacions, les 
quals han estat analitzades prèviament a la redacció del document d’aprovació inicial. 
 
Així doncs, aquest document que es presenta, haurà de seguir la tramitació urbanística i 
ambiental que disposa el Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei d’Urbanisme. D’acord amb el que disposa l’art. 5 de la Llei 6/2009 
de 28 d’abril, d’avaluació ambiental del plans i programes, el document del pla 
d’ordenació urbanística municipal s’ha de sotmetre a avaluació ambiental. 
L’avaluació ambiental del plans té per objecte assolir un alt nivell de protecció del medi 
ambient regint-se pels principis consistents en la incorporació dels criteris ambientals 
adequats als  diversos nivells del planejament; la racionalitat, l’eficàcia i l’eficiència, 
tenint en compte els  costos ambientals; i la comptabilització dels requeriments del 
present amb les necessitats de les futures generacions. 
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El procediment dels planejament urbanístic sotmès al procediment d’avaluació 
ambiental, d’acord amb el que disposa l’art. 14 de la Llei 6/2009 de 28 d’abril, es regeix 
pel que estableix la disposició addicional cinquena. 
 
La Disposició addicional cinquena de la Llei 6/2009 disposa que l’avaluació ambiental 
del planejament urbanístic es regula per la legislació urbanística en els seus aspectes 
relatius al contingut de l’informe de sostenibilitat ambiental i el seu procediment, sens 
perjudici de les següents especificitats: 
 

a) L'avanç dels plans urbanístics subjectes a avaluació ambiental s'ha de 
trametre simultàniament a l'òrgan ambiental i al departament competent en matèria 
d'urbanisme. 

b) L'òrgan ambiental ha de dur a terme les consultes sobre l'abast de l'informe 
de sostenibilitat ambiental i la notificació al promotor del document de referència, en el 
termini de dos mesos. L'òrgan promotor del pla pot dur a terme aquestes consultes si 
forma part de l'Administració de la Generalitat i ho comunica prèviament a l'òrgan 
ambiental. 

c) El departament competent en matèria d'urbanisme ha de lliurar, en el termini 
d'un mes, un informe urbanístic i territorial que inclogui la valoració de l’adequació de 
l'avanç del pla a la legislació urbanística vigent, a les directrius del planejament 
territorial i als criteris de desenvolupament urbanístic sostenible. 

d) L'informe urbanístic i territorial, que estableix la lletra c, s'ha d’incorporar com 
a annex al document de referència. 

e) Són aplicables als plans urbanístics que han seguit una avaluació ambiental 
les  exigències de publicitat que estableix l'article 28, a més de les que estableix la 
legislació urbanística. 
 

La legislació urbanística, estableix en l’art. 115 del Reglament de la Llei 
d’Urbanisme el procediment d’avaluació ambiental dels plans urbanístics, on es 
disposa el següent: 
 
L'avaluació ambiental dels instruments de planejament urbanístic que hi estiguin 
sotmesos s'integra en el procediment establert en la Llei d'urbanisme per a llur 
formulació i tramitació, d'acord amb les següents regles: 

a) Prèviament a la presentació a tràmit del pla urbanístic per a la seva aprovació 
inicial, l'òrgan o persones que el promoguin han de sol·licitar a l'òrgan ambiental 
l'emissió del document de referència que determini, un cop efectuades les consultes 
necessàries, l'abast de l'informe de sostenibilitat ambiental i els criteris, objectius i 
principis ambientals aplicables, i identifiqui les administracions públiques afectades i 
el públic interessat. A aquests efectes, cal presentar a l'òrgan ambiental un avanç de 
l'instrument de planejament amb el contingut que assenyala l'article 106 d'aquest 
Reglament. En el cas que l'avanç se sotmeti a informació pública, bé perquè sigui 
preceptiu, bé voluntàriament, la sol·licitud del document de referència a l'òrgan 
ambiental es formula simultàniament a la informació pública de l'avanç. En qualsevol 
dels casos indicats, si l'òrgan ambiental no resol sobre la sol·licitud en el termini d'un 
mes des de la seva presentació, es poden continuar les actuacions. 

b) L'informe de sostenibilitat ambiental, amb el contingut que correspongui a 
cada una de les figures de planejament, d'acord amb el què estableix, si s'escau, la 
legislació  aplicable en matèria d'avaluació ambiental i amb el què estableix aquest 
Reglament respecte als informes ambientals dels plans, ha de formar part de la 
documentació de l'instrument de planejament objecte d'aprovació inicial. 

c) L'informe de sostenibilitat ambiental se sotmet a informació pública, durant 
un termini mínim de 45 dies, conjuntament amb l'instrument de planejament del qual 
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forma part, després de la seva aprovació inicial i, simultàniament, s'han d'efectuar les 
consultes que procedeixin, d'acord amb el que estableixi el document de referència. 

d) El pla objecte del següent acord d'aprovació ha d'incorporar una memòria 
ambiental, en la qual, tenint en compte l'informe de sostenibilitat ambiental i el resultat 
de les consultes realitzades, s'ha de valorar la integració dels aspectes ambientals en 
la proposta d'ordenació. La memòria ambiental la realitzen l'òrgan o persones que 
promoguin el pla i requereix l'acord de l'òrgan ambiental, sense el qual no es pot 
entendre produït per silenci administratiu el següent acord d'aprovació que 
correspongui. A aquests efectes, cal lliurar a l'òrgan ambiental la proposta de memòria 
ambiental, juntament amb la resta de documents del pla exigits per aquest Reglament, 
que integren la proposta que ha de ser objecte del següent acord d'aprovació, i l'òrgan 
ambiental ha de resoldre sobre la proposta de memòria ambiental en el termini d'un 
mes des que li hagi estat presentada. En el cas que l'òrgan ambiental no estigui 
conforme amb la proposta de memòria, ha d'assenyalar quins aspectes han de ser 
esmenats, completats o ampliats i ha de donar la seva conformitat a la proposta de 
memòria ambiental esmenada. 

e) Correspon a l'òrgan competent per a l'aprovació definitiva de l'instrument de 
planejament de què es tracti la presa en consideració de l'informe de sostenibilitat 
ambiental i de la memòria ambiental del pla per a l'adopció de la resolució que 
correspongui. Aquesta presa en consideració s'ha de fer constar en l'acord d'aprovació 
definitiva mitjançant una declaració, amb el contingut que estableix la legislació 
aplicable. 
 
Cal dir també, que d’acord amb el que disposa l’art. 73 del Decret Legislatiu 1/2010 de 
3 d’agost, l'aprovació inicial dels instruments de planejament urbanístic obliga 
l'administració competent a acordar suspendre la tramitació de plans urbanístics 
derivats concrets i de projectes de gestió urbanística i d'urbanització, com també de 
suspendre l'atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d'edificació, reforma, 
rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal·lació o ampliació d'activitats o 
usos concrets i d'altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació 
sectorial. 
 
Aquests acords de suspensió de tramitacions i de llicències s'han de publicar en el 
butlletí  oficial corresponent, i s'han de referir, en qualsevol cas, a àmbits identificats 
gràficament. 
 
Els efectes de la suspensió de tramitacions i de llicències per a àmbits determinats no 
poden durar més d'un any en el cas regulat per l'apartat 1 de l'article 73, o de dos anys 
en cas d'acumulació dels supòsits regulats pels apartats 1 i 2 de l'article 73. Si no s'ha 
adoptat cap acord de suspensió amb anterioritat a l'aprovació inicial de l'instrument de 
planejament, la suspensió regulada per l'apartat 2 de l'article 73 pot tenir una durada 
màxima de dos anys. 
 
Els plans d’ordenació urbanística municipal s’ajusten, pel que fa a la seva 
tramitació, al que disposa l’art. 85 del DL 1/2010 de 3 d’agost on es disposa: 
 

1. L'aprovació inicial i l'aprovació provisional dels plans d'ordenació urbanística 
municipal i dels plans urbanístics derivats que afecten el territori d'un únic municipi 
pertoquen, sens perjudici del que estableix l'apartat 3, a l'ajuntament corresponent. En 
el cas dels plans urbanístics derivats en què la competència d'aprovació definitiva 
correspongui a l'ajuntament, es pot adoptar directament l'acord d'aprovació definitiva, 
un cop complert el tràmit d'informació pública, prescindint de l'aprovació provisional. 
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2. L'aprovació inicial i l'aprovació provisional del planejament urbanístic 
plurimunicipal, sens perjudici del que estableix l'article 77.7, corresponen a: 

a) El consell comarcal corresponent, si tots els municipis afectats pel pla 
queden inclosos en l'àmbit territorial d'una mateixa comarca. 

b) La comissió territorial d'urbanisme corresponent, si l'àmbit territorial del pla 
abasta més d'una comarca. 

c) El director o directora general d'Urbanisme, un cop vist l'informe de les 
comissions territorials d’urbanisme competents afectades, si l'àmbit territorial del pla 
n'afecta més d'una i més d'una comarca. 

d) Els ajuntaments, en els supòsits a què es refereix l'article 77.8, llevat que, 
havent estat formulat el pla a instància de part interessada, no hi hagi acord entre els 
ajuntaments afectats, cas en què l'òrgan competent és el que correspongui dels 
esmentats a les lletres a, b i c. 
 

3. L'aprovació inicial i l'aprovació provisional dels plans especials urbanístics a 
què es refereix l'article 67.1.e, si les infraestructures o elements a implantar són 
d'interès supramunicipal, corresponen: 

a) A l'administració que els ha redactat, si té atribuïdes competències 
urbanístiques de tramitació o d'aprovació de plans. 

b) A la comissió territorial d'urbanisme competent, en la resta de casos, llevat 
que l'àmbit territorial del pla afecti més d'una comissió, supòsit en el qual l'aprovació 
inicial i la definitiva pertoquen al conseller o consellera de Política Territorial i Obres 
Públiques 
 

4. Els plans d'ordenació urbanística municipal i els plans urbanístics derivats, 
un cop se n'ha acordat l'aprovació inicial, s'han de posar a informació pública, per un 
termini d'un mes. Els edictes de convocatòria de la informació pública s'han de 
trametre en el termini de deu dies des de l'adopció de l'acord d'aprovació inicial. 
 

5. Simultàniament al tràmit d'informació pública d'un pla d'ordenació urbanística 
municipal o d'un pla urbanístic derivat, s'ha de sol·licitar un informe als organismes 
afectats per raó de llurs competències sectorials, els quals l'han d'emetre en el termini 
d'un mes, llevat que una disposició n'autoritzi un de més llarg. 
 

6. En el cas que, d'acord amb la normativa aplicable, sigui preceptiu d'efectuar 
l'avaluació ambiental d'un pla d'ordenació urbanística municipal o d'un pla urbanístic 
derivat regeix el que estableix la disposició addicional sisena. L'informe de sostenibilitat 
ambiental ha d'ésser incorporat al pla i ha d'ésser sotmès a informació pública 
conjuntament amb aquest pel termini mínim de 45 dies que estableix la normativa 
aplicable sobre avaluació ambiental de plans i programes. En el cas que el pla 
urbanístic estableixi actuacions executables directament sense requerir el 
desenvolupament de projectes d'obres posteriors i s'hagi de sotmetre al procediment 
de declaració d'impacte ambiental, l'estudi d'impacte ambiental ha de ser incorporat al 
pla i ha d'ésser sotmès a informació pública conjuntament amb aquest. La declaració 
d'impacte ambiental s'ha d’efectuar segons correspongui, abans de l'aprovació 
provisional o abans de l'aprovació definitiva de l'expedient. 
 

7. Simultàniament al tràmit d'informació pública d'un pla d'ordenació urbanística 
municipal, s'ha de concedir audiència als ajuntaments l'àmbit territorial dels quals 
confini amb el del municipi que és objecte del pla. 
 

8. Si un pla d'ordenació urbanística municipal o un pla urbanístic derivat no és 
tramitat per l'ajuntament afectat, se li ha de concedir audiència per un termini d'un 
mes, a continuació de la informació pública. 
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9. En el supòsit de tramitació simultània de diverses figures del planejament 
urbanístic, o bé d'aquestes i d'instruments de gestió, cadascuna d'aquestes tramitacions 
s'ha de configurar en expedients separats. L'executivitat de cadascuna d'elles queda 
supeditada a la de l'instrument o la figura superior. 
 
 
 

2. PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 
 

2.1 Programa de participació ciutadana 
 
Amb la finalitat d’aconseguir una àmplia participació ciutadana i una gran difusió dels 
document de elaboració del POUM, l’ajuntament va aprovar el Programa de Participació 
Ciutadana propi d’aquest document. 
 
L’article 8 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost pel qual s’aprova el Text Refós de 
la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i dins del capítol II corresponent a principis generals 
de l’actuació urbanística, regula la publicitat i participació en els processos de 
planejament i de gestió urbanístics. 
 
A tal efecte, en aquest precepte es disposa que es garanteix i s'han de fomentar els 
drets d'iniciativa, d'informació i de participació de la ciutadania en els processos 
urbanístics de planejament, que aquests processos urbanístics de planejament i de 
gestió, i el contingut de  les figures del planejament i dels instruments de gestió, 
inclosos els convenis, estan sotmesos al principi de publicitat. 
 
L’art. 59 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’Agost pel qual s’aprova el Text Refós de la 
Llei d’Urbanisme de Catalunya, dins el Títol Tercer del planejament urbanístic, Capítol I 
Figures del planejament urbanístic, regula la documentació del plans d’ordenació 
urbanística municipal. 
 
Així dins la memòria del plans d’ordenació urbanística municipal s’ha d’integrar el 
programa de participació ciutadana que l'Ajuntament hagi aplicat al llarg del procés de 
formulació i tramitació del pla per a garantir l’efectivitat dels drets reconeguts per 
l’article 8. 
 
Per altre banda, el Reglament de desplegament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, 
aprovat per Decret 305/2006 de 18 de juliol, referent a la participació ciutadana en els 
processos de planejament, disposa que les administracions públiques han de garantir 
l’accés dels ciutadans i ciutadanes a la informació urbanística i, en particular, a la 
informació relativa a les  determinacions dels instruments de planejament i de gestió 
urbanístics. 
 
Els programes de participació ciutadana es configura com a una eina per a fomentar la 
participació social en l’activitat urbanística i, en especial, en l’elaboració i tramitació 
dels instruments de planejament urbanístic. 
 
Aquest programa de participació ciutadana expressa les mesures i actuacions previstes 
per tal de facilitar tant la divulgació i la comprensió dels objectius i del contingut 
dels treballs de planejament, com la formulació d’al·legacions, suggeriments o 
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propostes alternatives en el marc del tràmit d’informació pública, i pot referir-se a les 
diferents fases del planejament, com a diferents continguts sectors de la població 
significatius pel territori. 
 
Per part del Ple de la Corporació en sessió de data 4 de novembre de 2009 es va 
aprovar el programa de participació ciutadana que havia de regir la formulació del Pla 
d’Ordenació  Urbanística Municipal (POUM) per tal de garantir els drets d’iniciativa, 
d’informació i de participació de la ciutadania en el procés urbanístic en la formulació 
del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. L’edicte corresponent es va publicar en el 
DOGC de 23 de novembre de 2.009, BOP de 24 de novembre de 2.009. 
A tal efecte, es va preveure inicialment que en el moment de la presentació del 
document d’avanç del pla d’ordenació urbanística municipal, estudis previs elaborats 
per l’equip redactor del POUM, la organització d’unes jornades obertes, de debat dels 
diferents temes a tractar en el POUM. 
 
En aquest programa es va aprovar unes jornades de participació ciutadana establint 
les següents jornades o sessions temàtiques: 
 
Les 3 primeres destinades a diferents sectors econòmics del municipi. 
 

Jornada 1a.- La protecció del medi-natural i els límits de l’expansió urbana; la 
agricultura i la ramaderia en el municipi. 

Jornada 2a.- Sectors productius, turisme, comerç i sector hoteler i de 
restauració. 

Jornada 3a.- L’àrea urbana consolidada. Densitat, tipologies i model de ciutat. 
Sector immobiliari. 
 
Les següents destinades a diferents segments de la ciutadania: 
 

Jornada 4a.- Mobilitat, infraestructures, equipaments públics i serveis. 
Comissions i Associacions del municipi. 

Jornada 5ena.- Espais lliures, vies verdes, xarxa de camins públics i d’ús 
agrícola, Coto de Caçadors i Cooperativa agrícola de Palau-saverdera. 
 
No obstant, després d’establir aquest marc inicial, l’equip de Govern municipal va 
demanar ampliar els nivells de participació ciutadana, i de transparència en la gestió i 
en les decisions dels assumptes públics que a tots els ciutadans afecten, i en especial 
en la confecció i tramitació del nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) 
com a instrument d’ordenació integral del territori que ha de permetre planificar el 
desenvolupament urbanístic del nostre municipi. 
 
Es va proposar ampliar el programa de participació ciutadana, donant més facilitats i 
contingut a la participació de tots els ciutadans, però especialment a aquells col·lectius 
socials que s’estructuren en Comissions i/o  Associacions i d’altres comunitats, i 
implicar-los en les propostes i preses de decisions dins els estudis del Pla, i en la 
definició del model de ciutat i de les determinacions del Pla, que definiran les bases 
per al desenvolupament futur  del municipi, la seva qualitat urbana i el respecte a 
l’entorn natural que a tots ens afecta. 
 
Es va proposar aprofundir en les temàtiques sectorials per tal d’arribar a conclusions i 
propostes mes concretes. 
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Un exemple ple d’aquestes propostes, podia ésser la definició de les polítiques 
mediambientals i de mobilitat sostenible, en les que la comissió podria arribar a fer 
propostes sobre els àmbits o indrets a preservar i protegir, consensuar propostes per 
definir la xarxa de carrils bici (i estendre les vies verdes), propostes sobre mobilitat i 
criteris de circulació. També es poden debatre i avançar propostes en relació als 
sectors productius i les seves prioritats (model turístic, comerç, promoció econòmica, 
cooperativa, sector agrari...). 
 
Les comissions que es van crear foren les que s’especifiquen a continuació: 
 
Comissió Medi Ambient. Usos del sòl no urbanitzable 
Dia: 19 de març de 2010 a les 16 hores 
Lloc: Centre Cívic 
Temes a debat: 
Usos del sòl no urbanitzable, xarxa de camins públics i agrícoles, xarxa de torrents, 
protecció del paisatge. 
Associació i Comissió convidada: 
Comissió de lindes, C. de Medi ambient, C. d’estudi i assessorament de camins 
públics i agrícoles, C. d’estudi i assessorament de torrents, Coto de caçadors, 
Associació de veïns. 
 
Comissió d’activitats econòmiques (segona residència, sector hoteler, sector agrícola) 
Dia: 19 de març de 2010 a les 17’30 hores 
Lloc: Centre Cívic 
Temes a debat: 
Definició del model turístic, Potenciar el sector hoteler. Aspectes d’ordenació i 
normativa que hauria d’incorporar el POUM: (zona específica hotelera). Incentius pel 
sector agrícola, pla d’hortes. 
Propostes que podria incorporar el Pla. Associació i Comissió convidada: 
Representant de la Cooperativa agrícola de Palau-saverdera, President de la Comunitat 
de Regants del marge esquerra del riu Muga, Representant de cada urbanització (Mas 
Isaac, Bellavista i Mas Bohera) 
 
Comissió d’Equipaments i serveis ciutadans. Espais lliures 
Dia: 19 de març de 2010 a les 19 hores 
Lloc: Centre Cívic 
Temes a debat : 
Definició d’equipaments prioritaris, i serveis al ciutadà. Pla d’equipaments. Polítiques 
d’habitatge de protecció pública. 
Associació i Comissió convidada: 
Associació de la tercera edat, Comissió de Festes, C. d’emergències, C. d’honors i 
distincions, C. de Joventut, Club de futbol de Palau-saverdera. 
 
Finalitzades i després d’ aquestes comissions, es va procedir a la presentació de les 
jornades de Participació Ciutadana, realitzant-se tres jornades en coherència amb les 
Comissions prèvies. 
 
Les Jornades van ser les següents: 
 

Jornada 1a.- La protecció del medi-natural i els límits de l'expansió urbana; la 
agricultura i la ramaderia en el municipi. 

Jornada 2ona.- Espais lliures, vies verdes, xarxa de camins públics i d’ús 
agrícola i ramadera; Coto de Caçadors i Cooperativa agrícola de Palau-saverdera. 
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Dia 22 de març a les 17’00h i a les 19’00h 
Jornada  3era.- Sectors productius, turisme, comerç i sector hoteler i de 

restauració. 
Jornada 4a.- Mobilitat, infraestructures, equipaments públics i serveis. 

Comissions i Associacions del municipi. 
 
Dia 24 de març a les 17’00h i a les 19’00h. 

Jornada 5ena.- L’àrea urbana consolidada. Densitat, tipologies i model de 
ciutat. Sector immobiliari. 
 
Dia 25 de març a les 17’00h 
 
 

2.2 Aportacions i suggeriments de la participació ciutadana 
 
En un primer moment es va exposar la diagnosi del municipi de Palau-saverdera tant 
des d’un punt de vista medi ambiental com urbanístic, i les nombroses aportacions 
dels assistents a les jornades van ser enriquidores en el sentit de confirmar conclusions 
que resulten del document de diagnosi de l’avanç del Pla, es van apuntar els criteris 
per tal de suplir aquelles mancances o aspectes que cal millorar del municipi. 
 
Així de la Comissió de Medi Ambient i de les jornades referents a la protecció del Medi 
Natural, espais lliures i vies verdes, es va fer evident la riquesa del municipi de Palau-
saverdera, riquesa pel fet de trobar-se delimitada pel nord amb el parc natural del Cap 
de Creus i al sud amb el parc natural dels aiguamolls de l’Empordà i de la necessitat 
de crear un espai connector a l’est del municipi, després de la urbanització Bellavista. 
 
Dels elements integrants del medi natural en va resultar la necessitat recuperació dels 
camps d’oliveres, de les vinyes, lamentant que l’activitat ramadera sigui residual. Es va 
destacar la necessitat de protegir les rieres del municipi així com els arbres 
monumentals del terme. Respecte els murs de pedra seca, les tanques de xiprers, es 
va fer evident la necessitat de trobar un equilibri entre la necessitat de mantenir 
aquests murs com element del paisatge del municipi i permetre el treball eficient de la 
agricultura. Es va destacar la necessitat de preservar el patrimoni megalític del 
municipi, dolmens existents i poblat ibèric. 
 
Un altre element del paisatge que es va demanar preservar són tots aquells camins 
utilitzats per la transhumància, així com totes aquelles barraques de pastor que es 
troben disperses pel municipi. 
 
Donada l’existència de molt barraquisme en sòl no urbanitzable, es va demanar actuar 
per tal que no se’n facin més i adoptar alguna mesura per tal de les construccions 
s’adaptin al paisatge. 
 
Respecte dels camins públics que creuen el municipi es va destacar que el no ús ha 
fet que alguns s’hagin perdut, i per tant, que el POUM caldria que incorporés tots els 
camins i la seva traça. 
 
Es va destacar que l’ús i l’explotació del sòl no urbanitzable en el terme municipal de 
Palau-saverdera no ha prosperat com en d’altres municipis veïns, suggerint la 
possibilitat d’implantar en aquest tipus de sol espais on implantar plantes d’energies 
renovables. 
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En el moment en que es va abordar la capacitat i activitat econòmica del municipi es 
va fer evident que l’existència de municipis veïns molt més especialitzats en el sector 
turístic afecten negativament a tots els serveis que més o menys similars s’implanten 
al municipi en quan a la seva competitivitat, així es va suggerir una especialització del 
turisme que pot atreure el municipi, turisme rural interessat en el paisatge, senders i 
rutes que disposa el terme  municipal. Es va proposar la necessitat de disposar de 
pisos tutelats, com a una nova via per a donar més vida i feina a gent del poble 
 
Es va fer evident la conveniència de mantenir els usos industrials que existeixen en el 
polígon industrial del municipi, potenciant la seva reconversió. 
 
Es va destacar que l’existència de 7 restaurants en el municipi és un signe evident de 
l’afluència al municipi de visitants per a l’oci, i per tant, es va demanar que es 
facilitessin condicionants per a la implantació d’algun hotel. 
En relació a l’ús comercial es va considerar que hi havia suficient comerç local de 
primera necessitat per a la compra diària, reconeixent la seva funció social de cohesió i 
de la importància de mantenir-la, i potenciar. 
 
A grans trets es van proposar actuacions més immediates tals com, millorar la 
senyalització dels restaurants, implantar un punt d’informació de turisme, fomentar la 
cooperativa com a agrobotiga, i la necessitat de potenciar les fires en el municipi. 
 
Al moment d’abordar la mobilitat i infraestructures del municipi es va analitzar la GI 610 
eix principal de Roses a la Jonquera a partir del qual en surten els accessos a les 
urbanitzacions del terme, Mas Isaac, Bellavista, i el nucli de Palau-saverdera. La 
connexió entre aquestes urbanitzacions i el nucli urbà de Palau-saverdera ve 
condicionada pel Pla Director Urbanístic de la Serra de Rodes que disposa que el vial 
de connexió es faci per sota. Alguns veïns van indicar la necessitat de fer-lo per dalt, 
inclús d’altres de no fer-lo o bé que només sigui una pas de vianants, per fer-lo amb 
bicicleta i amb un tractament tou. 
 
També es va apuntar la possibilitat de millorar l’accés al Mas Isaac des de la carretera 
de Figueres mitjançant la construcció d’una rotonda o bé una “T” tal com s’ha fet a 
l’accés a la urbanització Bellavista. 
 
Els equipaments que disposa el municipi de Palau-saverdera, per la seva dimensió, es 
va concloure que són un bon nombre d’equipaments i de qualitat, destacant que 
especialment els esportius són molt bons. 
 
Es va destacar la bona distribució de places d’aparcament dins dels municipi, així com 
els equipaments escolars són correctes i de dimensions suficients que permeten 
preveure-hi ampliacions. Només es va proposar o suggerir la conveniència de cobrir la 
piscina perquè tingués un ús durant tot l’any. 
 
Es va destacar que les normes vigents s’han executat parcialment, majoritàriament 
s’han aconseguit el objectius primordials. La revisió del planejament és convenient 
però mantenint els criteris respecte al sòl urbà consolidat ja que s’ha demostrat que les 
NNSS proposaven un model correcte per aquest municipi. 



MEMÒRIA 

20 
 

3. ESTUDIS TERRITORIALS 

 
 

3.1 El planejament territorial vigent 
 
Com a resultes de les polítiques endegades pel Govern de la Generalitat de Catalunya, 
i en desplegament de la Llei de Política Territorial 1983, modificada per la llei 31/2002, 
el Govern de la Generalitat ha aprovat un planejament territorial, d’abast i rang superior 
al planejament local que condicionen el desplegament del plans d’ordenació urbanística 
municipal que afecten essencialment al disposar el desenvolupament del sòl no 
urbanitzable, els espais naturals d’interès, el paisatge, els corredors ecològics, la 
preservació dels recursos naturals,... 
 
Els plans directors urbanístics, d’acord amb el que disposa l’art. 56 del DL 1/2010 de 3 
d’Agost pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, els 
atribueix les funcions d’establir les directrius per a coordinar l'ordenació urbanística 
d'un territori d'abast supramunicipal. 
 
Aquests plans contenen determinacions sobre: 
 

 el desenvolupament urbanístic sostenible, la mobilitat de persones i mercaderies 
i el transport públic; mesures de protecció del sòl no urbanitzable, i els criteris 
per a l'estructuració orgànica d'aquest sòl; la concreció i la delimitació de les 
reserves de sòl per a les grans infraestructures, com ara xarxes viàries, 
ferroviàries, hidràuliques, energètiques, portuàries, aeroportuàries, de 
sanejament i abastament d'aigua, de telecomunicacions, d'equipaments i 
altres de semblants; 
 

 la programació de polítiques supramunicipals de sòl i d'habitatge, concertades 
amb els ajuntaments. 

 
Aquest mateix precepte disposa en el seu apartat quart que el planejament que resulti 
afectat per les determinacions d'un pla director urbanístic s'hi ha d'adaptar en els 
terminis que aquest estableixi, sens perjudici de l'entrada en vigor immediata del pla 
director i salvant les disposicions transitòries que inclogui. 
 
Per tant, primerament el que toca és concretar l’estructura del territori com a principal 
criteri d’ordenació, veure quins son els principals requeriments ambientals que ens 
permetin definir les propostes del Pla, especialment el procés de construcció del sòl 
rústic, els espais naturals d’interès rellevant, el paisatge, recursos naturals,... entre 
d’altres. 
 
 

3.1.1 El Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines 
 
Al DOGC núm. 5735 del 15 d’octubre de 2010 es va publicar l’acord del govern de la 
Generalitat de Catalunya pel qual s’aprova definitivament el Pla Territorial Parcial de 
les comarques Gironines elaborat per la Secretaria per a la Planificació Territorial del 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques. 
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Aquest pla territorial parcial, ordena el territori de les comarques de Girona. Amb la 
naturalesa de pla territorial parcial, el pla té per finalitat ordenar el territori amb 
l’establiment d’unes pautes espacials per a un desenvolupament del territori, on 
s’estableix com s’articulen els sistemes dels espais oberts, els assentaments i les 
infraestructures de mobilitat. 
 
El sistema d’espais oberts que defineix el pla s’articulen en funció del grau de 
protecció d’aquest sòl vers les transformacions: sòl de protecció especial, sòl de 
protecció territorial i sòl de protecció preventiva. 
 
El sòl de protecció especial es refereix als terrenys que tenen uns valor que aconsellen 
el seu manteniment com a no urbanitzable, incloent dins d’aquests els sols inclosos en 
la xarxa d’espais d’interès natural i els connectors ecològics, així com també els sols 
d’alt valor agrícola. 
 
El sòl de protecció territorial es refereix a terrenys que es consideren no adequats per 
al seu desenvolupament urbà per diferents motius, tals com: per l’existència de riscos 
(geològics, inundabilitat, servituds funcionals, orografia,...), per la seva qualitat 
paisatgística, per la conveniència de reserves estratègiques referent a la localització i/o 
connectivitat. Es disposa mesures per a la protecció d’aquests sols, admetent també 
en casos justificats, la regulació específica respecte de actuacions, i activitats o 
instal·lacions de valor estratègics i d’especial interès per al territori. 
 
El sòl de protecció preventiva, es refereix a terrenys que estan sotmesos al règim del 
sol no urbanitzable previst en la legislació urbanística, són els sòls que no tenen valor 
excepcional, ni tenen cap element que els faci inadequats per al desenvolupament 
urbanístic. Són els sols aptes per al desenvolupament urbà que estableix el Pla. 
 
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. 
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3.1.2 Pla Director Urbanístic del sòl no urbanitzat de la Serra de 
Rodes i entorns (PDU Serra de Rodes) 
 
Aquest Pla director es va aprovar definitivament en data 15 de novembre de 2.006. 
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. 
 
Aquest Pla proposa la reducció o eliminació dels següents sectors previstos en el 
planejament vigent: 
 

 PP2: aquest sector consta de tres subsectors no urbanitzats (1,2 i 4). Estan 
classificats com a sòl apte per a urbanitzar. El Pla Director manté el subsector 
4, manté el subsector 3 (impedint però la seva urbanització i edificació més 
enllà de la riera) i limita el subsector 1 a la cota 150. La resta s’haurà de 
classificar com a sòl no urbanitzable. 

 
 PP3: manté el sector en la seva delimitació actual, creant això si un sistema 

d’espais lliures al voltant del turó, i delimitant la cota màxima d’edificació en el 
camí del nord. 

 
 PP4: manté la delimitació actual, però protegint el rec de Sant Onofre i el seu 

entorn, així com estableix una cota màxima d’edificació a partir del camí nord. 
 

 PP7: sector reduït al voltant del rec Oriol. Se suprimeix tot el sector, que haurà 
de classificar-se com a sòl no urbanitzable de protecció especial. 

 
 PP10 (polígon industrial): s’elimina aquest sector, que passarà a sòl no 

urbanitzable. 
 

 PP12: s’elimina el sector, passant a sòl no urbanitzable. 
 
 
Sectorialment s’han aprovat diferents plans amb incidència sobres el territori, plans 
especials de protecció del medi natural i del paisatge previstos en les lleis de creació 
dels Espais Naturals d’especial protecció de Cap de Creus, i Pla Especial Aiguamolls 
de l’Empordà, així com dels espais d’ampliació de la Xarxa Natura 2000; aquests 
plans preveuen establir les delimitacions necessàries per tal de garantir els valors 
ecològics, culturals i paisatgístics. 
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4. ESPAIS PROTEGITS 
 
 

4.1 El PEIN del Cap de Creus 
 
En el DOGC de 7 d’agost de 2.006 es va publicar l’Acord del Govern de 20 de juny pel 
qual s’aprova definitivament el Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge 
del parc natural del Cap de Creus. 
 
El parc natural de Cap de Creus va ser aprovat per la Llei 4/1998 de 12 de març, de 
protecció del Cap de Creus. D’acord amb l’art. 16 de la Llei 12/1985 de 13 de juny, 
aquest espai forma part del Pla d’espais d’interès natural. 
 
Els objectius d’aquest Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del parc 
natural de Cap de Creus són: 
 
“a) La preservació estricta i la restauració, quan escaigui, dels sistemes naturals terrestres i marins del 
parc natural de Cap de Creus, dels valors geològics, botànics, faunístics i ecològics i dels elements 
d'interès cultural que conté i de la integritat del seu paisatge. b) L'establiment d'un règim jurídic i 
d'ordenació global que faci efectiu l'objectiu anterior.” 
 
La península del cap de Creus és un dels parcs naturals (constituït l'any 1998 amb la 
Llei  4/1998, de 12 de març, de protecció de cap de Creus) que té més superfície 
protegida de Catalunya, amb una extensió total de 13.844 ha, repartides en 3.064 de 
marines i 10.780 de  terrestres, fet que li dóna el tret distintiu de ser el primer parc 
natural marítimo-terrestre de Catalunya. 
 
Se situa dins de la comarca de l'Alt Empordà i comprèn part dels municipis de 
Cadaqués, el Port de la Selva, la Selva de Mar, Llançà, Palau-saverdera, Pau, Roses i 
Vilajuïga. Les terres del cap de Creus abasten una superfície de prop de 9.000 ha, la 
major part de les quals gaudeixen d'un estat de protecció bàsica. 
 
De les 1.650 ha del terme municipal de Palau-saverdera, 387,36 ha es troben incloses 
dins el Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) del Cap de Creus (23,5% de la superfície 
del municipi),  també inclòs dins els límits de la Xarxa Natura 2000, Lloc d’Interès 
Comunitari (LIC) i Zona d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA), així com classificat 
com a Parc Natural. 
 
 

4.2 El PEIN dels Aiguamolls de l’Empordà 
 
Actualment es troba aprovat el Pla Especial de protecció del medi natural i del paisatge 
dels aiguamolls de l’Alt Empordà, als  terme municipals de l’Armentera, Castelló 
d’Empúries, l’Escala, Palau-saverdera, Pau, Pedret i Marzà, Peralada, Roses, Sant 
Pere Pescador, Torroella de Fluvià i Ventalló. 
 
Els Aiguamolls de l’Alt Empordà consisteixen en una Important zona marjalenca i 
d'aiguamolls situada enfront mateix de les badies de l'Alt Empordà. Si bé fins a 
començaments de segle foren les activitats agrícoles les que incidiren negativament en 
la conservació d'aquests hàbitats, en aquestes darreres dècades ha estat el privilegiat 
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emplaçament costaner i la pressió urbanística les causes de la seva progressiva 
atomització. 
 
Aquests espais humits es troben actualment representats per dues grans zones: 
 

- Els estanys de Mornau, Vilaüt, Palau i el Tec, amb els sectors inundables 
annexos-, així com els salicornars de la Rubina, entre les urbanitzacions 
d'Empuriabrava i Santa Margarida. 

 
- Els marjals salabrosos d'entre les desembocadures dels rius Muga i Fluvià, les 

closes i cultius interiors, els marges del Fluvià -amb l'illa de Caramany- fins a 
Sant Pere  Pescador, i també la faixa de platja que arriba fins als nuclis de 
Sant Martí d'Empúries i Cinclaus. 

 
Pel que fa als municipis, s'hi inclouen els de Castelló d'Empúries, Sant Pere Pescador, 
Palau-saverdera, Peralada, Pau, Pedret i Marzà, l'Escala, Roses i l'Armentera. 
Concretament a Palau-saverdera 460,07 ha es troben dins dels límits de protecció del 
PEIN dels Aiguamolls de l’Empordà (27,9% de la superfície del municipi). 
 
Destaquem que en aquest cas la Xarxa natura 2000 inclou, a més de la superfície del 
PEIN, també tot l’entorn del rec del Mas Oriol (també anomenat Riutort en el seu tram 
final) que comunica els dos PEIN del municipi, el Cap de Creus i els Aiguamolls de 
l’Empordà passant  entre el nucli urbà de Palau-saverdera i la urbanització del Mas 
Isaac. 
 
La presència d’aquests dos espais protegits, el Cap de Creus i els Aiguamolls de 
l’Empordà li dóna un valor afegit al municipi. 
 
Actualment es troba ja aprovat definitivament el Pla Especial de protecció del medi 
natural i del paisatge dels aiguamolls de l’Alt Empordà, als terme municipals de 
l’Armentera, Castelló d’Empúries, l’Escala, Palau-saverdera, Pau, Pedret i Marzà, 
Peralada, Roses, Sant Pere Pescador, Torroella de Fluvià i Ventalló. 
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5. ESTUDIS AMBIENTALS 
 
 
Les característiques del territori que conforma el municipi de Palau-saverdera, determina 
quin ha de ser el criteri d’ordenació, amb atenció als requeriments ambientals que 
viabilitzaran les propostes del Pla, prenen especial atenció al procés de construcció 
del sòl rústic, als espais naturals d’interès rellevant, el paisatge del conreu i de 
l’agricultura, als corredors ecològics, a l’ordenació dels recursos naturals... 
 
Palau-saverdera té la particularitat de que gairebé el 50% de la seva superfície es 
troba sota alguna figura de protecció, on al sector nord hi trobem el Parc Natural del 
Cap de Creus, i al sud el Parc natural dels Aiguamolls de l’Empordà. 
 
Orogràficament es caracteritza per tenir al nord una zona muntanyosa de fortes 
pendents com és la serra de Rodes, on predominen les bosquines xeròfiles i algunes 
masses forestals de suredes. Als peus d’aquestes muntanyes és on s’han establert els 
principals nuclis habitats, primerament el poble de Palau-saverdera i posteriorment les 
urbanitzacions de Bellavista i de Mas Isaac. A la zona meridional del terme municipal 
hi trobem una extensa plana agrícola on s’hi conreen principalment oliveres, vinya i 
cereals. Al sud del municipi s’hi conserva la zona d’aiguamolls, amb algunes petites 
basses testimoni de l’antic estany de Castelló de gran interès ecològic i mediambiental. 
 
 

5.1 Paisatge i patrimoni 
 
La llei 8/2005 de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge, defineix el 
paisatge com a “qualsevol part del territori, tal com la col·lectivitat el percep, el caràcter 
de la qual resulta de l’acció de factors naturals o humans i de llurs interrelacions.”. 
L’objectiu d’aquesta llei és fer compatible el desenvolupament econòmic i urbanístic 
amb la qualitat de l’entorn, atenent als valors patrimonials, culturals, i econòmics. 
 
El Paisatge a nivell territorial ha estat estudi per part de l’Observatori del Paisatge. El 
Catàleg del paisatge de les comarques gironines ja ha estat aprovat inicialment i 
sotmès a informació pública. 
 
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 
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parts més interiors. Les brolles constitueix el tipus de vegetació més estès. 
Correspondria al sector nord, 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 hi romanen algunes 
mostres d’antics estanys interiors els quals havien ocupat cubetes o petites 
depressions. En  e l  cas de Palau-saverdera engloba el sector central i sud del terme 
municipal. 
 
D’acord amb el Pla Director de l’Empordà el municipi de Palau-saverdera se situa 
entre les unitats paisatgístiques del Cap de Creus i de la Plana de l’Empordà, més 
concretament, i, es correspondria a les unitats de la Costa de l’Alt Empordà (12), i de 
l’entorn de Castelló d’Empúries (8). 
 
Palau-saverdera disposa d’una sèrie de vectors ambientals bàsics que li confereixen 
una gran diversitat paisatgística. La combinació de l’orografia i el tipus de vegetació 
conformen els següents ambients paisatgístics: 
 

- Paisatge muntanyós: és la unitat paisatgística que domina al sector nord del 
municipi, i està definida pels contraforts de la serra de Verdera i de Rodes. Conformen 
un paisatge de forts pendents, i on l’acció erosiva dels agents climàtics han afavorit la 
creació de  penyes que subministren material formant tarteres. Presenta un aspecte 
força inert, on  domina l’estrat arbustiu, tot i que forma algunes clarianes i el troba 
pràcticament deshabitat i les actuacions antròpiques més significatives serien les 
terrasses agrícoles amb conreus d’oliveres, moltes vegades separades entre elles per 
murs de pedra seca el que l’hi donen una personalitat paisatgística molt interessant. 
 

- Paisatge urbà: el trobem en un estatge inferior que el muntanyós, però encara 
als contraforts de les serres de Verdera i de Rodes, tot i que presenta pendents 
inferiors i amb formes orogràfiques més arrodonides. El nucli urbà de Palau-saverdera i 
també el veïnat de Bellavista queden situats a una cota inferior, on els relleus són 
més suaus. Destaca la urbanització de Mas Isaac, que s’enfila per la muntanya entre 
les cotes 150 i 300. L’element  més significatiu d’aquest paisatge és que el poble 
tradicional de Palau-saverdera es troba envoltat de diverses urbanitzacions que 
trenquen amb el caràcter rural o tradicional del poble. 
 

- Paisatge agrícola: és la unitat dominant en el terme municipal (pel que fa a 
extensió) i el trobem associat a les planes agrícoles de tot el sector central del terme 
municipal, on es combinen els camps de conreu, sobretot cereals, però també amb 
plantacions de vinya i oliveres, amb les poques zones forestals que encara queden 
(alzinar i alguns punts alterats per la presència de pins), amb un relleu bastant planer. 
Sovint trobem alguns camps de vinyes abandonats. En aquesta unitat hi trobem també 
diverses construccions aïllades i en determinats sectors hi trobem una certa abundància 
de construccions molt precàries en les diferents parcel·les agrícoles. També hi ha 
diverses granges disperses (algunes actualment sense ús). 
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- Paisatge d’aiguamolls: el localitzem en el sector sud del municipi, i el seu 
àmbit ve marcat pel límit administratiu del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà. 
Hi domina la  vegetació autòctona de zones humides, principalment amb canyissars. 
Aquest espai és el que va ser ocupat per l’antic Estany de Castelló, del qual avui 
només en queden petites  traces com l’estany de Vilaüt o el de Palau. Presenta un 
relleu molt planer i en general es  troba molt poc habitat amb alguna construcció 
dispersa en el mateix. 
 
Cal ressaltar l’interès paisatgístic de les nombroses feixes i murs de pedra seca durant 
anys han permès l’establiment de plantacions, principalment d’oliveres, en terrenys 
amb pendents prou importants, especialment a les proximitats del nucli urbà de Palau-
saverdera. Aquest  conjunt de terrasses de paret seca conformen un paisatge molt 
característic d’aquesta zona, que tot i el seu origen antròpic s’han anat consolidant i 
actualment formen un patrimoni que val la pena conservar. 
 
També destacar com a element interessant del paisatge algunes alineacions de xiprers 
al peu d’algun camí o fent de separació de finques i que solien col·locar-se com a 
protecció de la  tramuntana pel algunes masies. També són un element diferencial 
d’aquest paisatge agrícola de la plana de l’Empordà 
 
 

5.2 Patrimoni natural 
 
Bona part del terme municipal de Palau-saverdera, més del 50% de la seva 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 hi trobem les següents 
figures: 
 
Al sector nord del municipi: Cap de Creus: La península del cap de Creus és un dels 
parcs naturals (constituït l'any 1998 amb la Llei 4/1998, de 12 de març, de protecció de 
cap de Creus) que té més superfície protegida de Catalunya, amb una extensió total 
de 13.844 ha repartides en 3.064 de marines i 10.780 de terrestres, fet que li dóna el 
tret distintiu de ser el primer parc natural marítimo-terrestre de Catalunya. 
 
Se situa dins de la comarca de l'Alt Empordà i comprèn part dels municipis de 
Cadaqués, el Port de la Selva, la Selva de Mar, Llançà, Palau-saverdera, Pau, Roses i 
Vilajuïga. Les terres del cap de Creus abasten una superfície de prop de 9.000 ha, la 
major part de les quals gaudeixen d'un estat de protecció bàsica. 
 
La zona es troba limitada en bona mesura per les aigües de la Mediterrània. Al nord- 
oest, el sector de la riera de Valleta fa de frontissa amb la serra de l'Albera, de la qual 
el cap de Creus significa la continuació natural. Al sud-oest, en canvi, es veu afitada 
pels vessants muntanyosos que descendeixen fins a la plana de l'Empordà. 
 
Pel que fa a la configuració geogràfica, el cap de Creus és constituït per la serra de 
Roda o de Verdera, a partir de la qual surten diferents ramificacions que dibuixen un 
seguit de valls que s'obren directament al mar. 
 
De les 1.650 ha del terme municipal de Palau-saverdera, 387,36 ha es troben incloses 
dins el Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) del Cap de Creus (23,5% de la superfície 
del municipi), també inclòs dins els límits de la Xarxa Natura 2000, Lloc d’Interès 
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Comunitari (LIC) i Zona d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA), així com classificat 
com a Parc Natural. 
 
Al sector sud del municipi: Aiguamolls de l’Empordà: Els Aiguamolls de l’Alt Empordà 
consisteixen en una Important zona marjalenca i d'aiguamolls situada enfront mateix 
de les badies de l'Alt Empordà. Si bé fins a començaments de segle foren les activitats 
agrícoles les que incidiren negativament en la conservació d'aquests hàbitats, en 
aquestes darreres  dècades ha estat el privilegiat emplaçament costaner i la pressió 
urbanística les causes de la seva progressiva atomització. 
 
Aquests espais humits es troben actualment representats per dues grans zones: 
 

- Els estanys de Mornau, Vilaüt, Palau i el Tec, amb els sectors inundables 
annexos-, així com els salicornars de la Rubina, entre les urbanitzacions d'Empuriabrava 
i Santa Margarida. 
 

- Els marjals salabrosos d'entre les desembocadures dels rius Muga i Fluvià, 
les closes i cultius interiors, els marges del Fluvià -amb l'illa de Caramany- fins a Sant 
Pere  Pescador, i també la faixa de platja que arriba fins als nuclis de Sant Martí 
d'Empúries i Cinclaus. 
 
Pel que fa als municipis, s'hi inclouen els de Castelló d'Empúries, Sant Pere Pescador, 
Palau-saverdera, Peralada, Pau, Pedret i Marzà, l'Escala, Roses i l'Armentera. 
Concretament a Palau-saverdera 460,07 ha es troben dins dels límits de protecció del 
PEIN dels Aiguamolls de l’Empordà (27,9% de la superfície del municipi). 
 
Destaquem que en aquest cas la Xarxa natura 2000 inclou, a més de la superfície del 
PEIN, també tot l’entorn del rec del Mas Oriol (també anomenat Riutort en el seu tram 
final) que comunica els dos PEIN del municipi, el Cap de Creus i els Aiguamolls de 
l’Empordà passant  entre el nucli urbà de Palau-saverdera i la urbanització del Mas 
Isaac. 
 
Pel que fa a l’interès geològic de la zona (Geozona Estanys de Vilaüt) se centra en el 
reconeixement dels ambients morfolitològics actuals-subactuals que han concorregut 
en la formació de la Plana Litoral de l'Alt Empordà, suport físic del Parc Natural dels 
Aiguamolls de l'Empordà. Aquest Geozona es troba en la part nord de la Plana de l’Alt 
Empordà, dins del territori actualment definit com a Parc Natural dels Aiguamolls de 
l’Empordà (PNAE). Concretament se situa al nord del riu la Muga, a l'entorn de l'àrea 
de reserva integral 1 del Parc Nacional dels Aiguamolls de l’Empordà, zona 
corresponent a l'antiga ubicació de l'estany de Castelló. 
 
Així doncs, la presència d’aquests dos espais protegits, el Cap de Creus i els Aiguamolls 
de l’Empordà li dóna un valor afegit al municipi. Pocs municipis tenen inclosos dins 
el seu terme municipal dos espais naturals tant diversos i de gran rellevància des 
del punt de vista natural. 
 
 

5.3 Patrimoni arqueològic, arquitectònic i cultural 
 
Dins el terme municipal de Palau-saverdera trobem diversos elements del patrimoni 
arqueològic, arquitectònic i cultural. 
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S’indiquen els elements patrimonials que consten a l’inventari del patrimoni arquitectònic 
i arqueològic del departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, esmentant 
també la seva inclusió o no al catàleg de patrimoni a protegir de les Normes Subsidiàries 
del municipi. 
 
D’acord amb les fitxes del Servei de Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, al municipi 
hi 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 a la carretera GIV-612 
km. 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. 
 Antigues escoles o Escoles de la Mancomunitat. També inclòs dins el catàleg 

de patrimoni a protegir de les NNSS. 
 Mas Oliva o Mas Carrillo, Paulí o Can Vilà d’Ordis, Restaurant Rhodas. També 

inclòs dins el catàleg de patrimoni a protegir de les NNSS. 
 Mas Isaac o Mas Collell. 
 Mas Domènech o Bofill. 
 Restaurant Fusions. 
 Can Muní o Mas Oliver, Torrent, Climent i Mercader, Mallor Ranell, Restaurant 

Terra Nostra. També inclòs dins el catàleg de patrimoni a protegir de les NNSS. 
 Can Sibeques o Can Sivecas. 
 Mas Oriol o Mas Alfinell o Mas Vidal. També inclòs dins el catàleg de patrimoni a 

protegir de les NNSS. 
 Habitatge del carrer Roses 13. També inclòs dins el catàleg de patrimoni a 

protegir de les NNSS. 
 Mas Bonet o Antiga casa de la font, o Antics banys, El Castellet, Can Metacau. 

També inclòs dins el catàleg de patrimoni a protegir de les NNSS. 
 Cooperativa agrícola. 
 Pont del Mas Oriol. 
 Casa la Palma. 
 Mas Saurina o Horta d’en Bech. 
 Casa carrer Cap de creus, 3. També inclòs dins el catàleg de patrimoni a 

protegir de les NNSS. 
 Cal Ferrer o Museu Francesc Caussa. 
 Celler d’Oli. 
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Pel que fa al patrimoni arqueològic, a l’inventari elaborat pel elaborat pel Servei de 
Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya s’hi descriuen els següents 
jaciments protegits sota la figura de BCIL (Bé Cultural d’Interès Local): 
 

 Inscultures de ca n’Isach 
 Pedres 1-3 de les creus de ca n’Isach. 

 
Aquests elements es troben dins del poblat neolític de Ca n’Isach, que ocupa una àrea 
de 1.000m2 i que es pot visitar. 
 
Existeixen fins a 27 registres més d’elements del patrimoni arqueològic, on destaquen 
principalment les restes de la cultura megalítica, la qual és molt rica a l’Alt Empordà. A 
Palau-saverdera hi trobem 5 sepulcres megalítics datats i 3 que haurien desaparegut. 
Dins el catàleg d’elements del patrimoni a protegir de les NNSS de Palau-saverdera 
s’anomenen els següents dolmens protegits: 

- Dolmen de la muntanya d’en Caselles. 
- Dolmen de la Sureda. 
- Dolmen de la febrosa o forn de la calç. 
- Dolmen de la Devesa. 
- Dolmen del Mas Bofill. 

 
Els altres elements megalítics que trobem al municipi són: 

- Dolmen dels escalons d’en Puet 
- Paradolmen dels escalons d’en Puet 
- Menhir dels escalons d’en Puet 
- Paradolmen dels escalons d’en Puet II 
- Dolmen de la Febrosa. 
- Dolmen de la Febrosa II. 
- Dolmen de la Fontasia. 
- Paradolmen dels Sinyols 
- Cista amb túmul la Sureda 
- Dolmen de la sureda II. 

 
Constatar que d’acord amb la consulta realitzada al DMAH sobre l’existència de vies 
ramaderes al municipi, no hi ha vies ramaderes classificades, però sí que s’han indicat 
alguns camins en la categoria de “Possibles vies ramaderes no classificades”. 
 
També dins el terme municipal hi trobem el Sender de Gran Recorregut GR-92- 0 que 
creua el municipi. 
 
Cal destacar com a element patrimonial també les barraques de pastor que es 
conserven i els nombrosos murs i feixes fetes amb el sistema tradicional de la pedra 
seca. Tot i que sovint aquests elements han quedat en desús, han passat a conformar 
un paisatge molt característic del municipi, amb un valor patrimonial destacable, essent 
elements a preservar. 
 
Complementa aquest POUM un Catàleg de Béns a Protegir, on s’han identificat en 
fitxes individualitzades. 
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5.4 Ocupació i usos del sòl 
 
El terme municipal de Palau-saverdera és ric i divers en la seva 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 
pel relleu que presenta. 
 
Així, a la zona més muntanyosa, al sector nord del municipi, hi trobem principalment 
sòls forestals amb alzinars i suredes, pinedes i brolles. A les zones més escarpades ja 
no hi trobem masses forestals sinó que hi dominen les brolles que en cap cas poden 
tenir una explotació forestal destacable. Al sector sud del terme municipal, per la seva 
banda, el relleu és molt més planer i hi trobem principalment zones de closes, 
aiguamolls i prats. També s’hi localitzen algunes zones humides amb petits estanys. 
 
La resta de la superfície del terme és ocupada per usos agrícoles que sí que han estat 
àmpliament transformats per l’acció humana, principalment consistent en usos urbans i 
agrícoles. Els nuclis urbans es concentren als peus de la muntanya, mentre que els 
conreus ocupen tota la zona central del terme. 
 
A partir del segle XVII i sobretot del XVIII hi hagué una important expansió de la vinya, 
que ocupà fins i tot els pendents escarpats de la serra. La fil·loxera, al darrer quart del 
segle XIX, reduí la vinya als terrenys menys abruptes dels aspres, on tingué una nova 
expansió l’olivera, que també hi era present des de temps remots i que a dia d’avui 
està potenciant la superfície a ocupar, però en aquest cas deixant de racó bona part 
de les parcel·les més escarpades i aprofitant àmplies parcel·les agrícola de la plana en 
part substituint antics conreus de cereals de secà. 
 
En el terme municipal de Palau-saverdera hi ha un domini dels terrenys agrícola 
(50,74%) davant del matollar (29,34%) localitzat en la serra de Verneda, mentre que 
les masses boscoses hi 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. 
 
Pel que fa als usos urbans, trobem el nucli històric amb una forma allargassada vers el 
nord-est, i dues urbanitzacions de gran extensió que s’han anat construint durant els 
darrers  20 anys: la urbanització Mas Isaac i la urbanització Bellavista. També s’han 
establert usos industrials i comercials al costat de la carretera GI-610 però amb una 
mínima extensió i de forma molt concentrada i localitzada. Comentar la presència de 
diverses barraques i construccions agrícoles, la majoria il·legals, que podem trobar 
disperses pel territori, sobretot en tota la part central del terme. 
 
El conreu de l’olivera és el cultiu més important des del punt de vista productiu del 
terme municipal de Palau-saverdera i ha experiment en els últims anys una revifalla i 
en general  presenta un molt bon estat de salut. Segueix per ordre d’importància el 
conreu herbaci de lleguminoses, gramínies, raigràs, blat i ordi, i a continuació la vinya, 
que també ha experimentat una certa recuperació. 
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Bona part dels terrenys municipals s’agrupen dins la “Comunitat de Regants del Marge 
Esquerre del Riu Muga, que agrupa un total de 646 regants dels municipis de Cabanes, 
Castelló d'Empúries, Garriguella, Masarac, Palau-saverdera, Pau, Pedret i Marzà, 
Peralada, Pont de Molins, Vilajuïga i Vilanova de la Muga, amb una superfície total de 
4.363 ha. L’aigua utilitzada procedeix de captacions superficials, amb una dotació de 
3.800 m3/ha/any. 
 
 

5.5 Connectors ecològics 
 
Cal destacar l’interès connector i estructurador d’aquest territori 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 de nord a sud, principalment la 
GI-610, però també les carreteres GIV-6102 i GIV-6103. Aquestes vies tenen una 
permeabilitat moderada, ja que no són molt transitades i es troben a nivell del terreny 
(no solen anar  enclotades), sense tanques perimetrals que impedeixin el creuament 
dels animals. 
 
No obstant, la GI-610 que uneix Vilajuïga amb Roses suposa una important barrera a 
franquejar. Les dificultats venen donades tant per la circulació viària molt intensa en 
els mesos d’estiu, com per la localització d’indústries i equipament al llarg del seu 
traçat. Per la seva banda, els nombrosos recs que recorren el municipi des de la Serra 
de Rodes cap als Aiguamolls de l’Empordà constitueixen un molt interessant grup de 
corredors ecològics entre les dos zones protegides. 
 
Ressaltem la catalogació del sector sud-oest del terme municipal dins el catàleg 
d’”Espais d’Interès Natural i Paisatgístic de la Costa Brava” publicat per la Diputació de 
Girona, concretament amb el nom de “Connector de Palau – Mas Fumats”. 
 

 Connector de Palau – Mas Fumats, codi 14 del “Catàleg d’espais d’interès 
natural i paisatgístic de la Costa Brava”. És un espai que inclou el vessant de la 
Serra de Rodes comprès entre la riera del Serrat del Nic 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. 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. Es conserven els darrers retalls de suros, alzines i roures del 
vessant meridional de la Serra de Rodes i del paisatge típic dels aspres en la 
seva part més oriental. 
En concret a Palau-saverdera, aquest espai s’ubica al sector sud-est del terme 
municipal, i té continuïtat amb el municipi de Roses. 

 
També en el document de “Diagnosi d’espais connectors de les comarques de la 
demarcació de Girona” publicat per la Diputació de Girona el setembre de 2005 es 
classifica l’espai situat entre el Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà i el Cap de 
Creus, entre els municipis de Vilajuïga i Roses, com a espai connector, concretament 
l’espai “Cap de Creus – Aiguamolls de l’Alt Empordà”. 
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Finalment destacar que s’ha detectat un Tram de Concentració de Col·lisions amb 
Ungulats (TCCU) No Prioritari dins del terme municipal de Palau-saverdera d’acord 
amb el document d’”Anàlisi de les col·lisions amb  ungulats de les carreteres de 
Catalunya”, publicat per la Diputació de Girona al novembre de 2007 elaborat amb les 
dades del període comprès entre els anys 2001 i 2006. Correspon concretament al 
tram de la GI-610 entre els p.k 5,0 i 5,3. a l’entorn de quan el rec del Mas Oriol (inclòs a 
al xarxa Natura 2000) creua la  carretera. Tot i que ja fora del terme municipal, 
ressaltem un altre TCCU No prioritari molt propera, també a la GI-610 entre els p.k 2,0 i 
2,5, més proper a Roses i que es correspon dins de l’espai definit com a connector 
ecològic; amb aquestes dades es pot considerar que és certament una zona prou 
habitual de pas de fauna. 
 
Tots dos TCCU es situen dins de l’espai connector definit entre el PNAE del Cap de 
Creus i el dels Aiguamolls de l’Empordà. 
 
 

5.6 Àrees afectades per riscos naturals i tecnològics 
 

 Zones amb riscos geològics 
 
Al municipi de Palau-saverdera els espais amb pendents superiors al 20%, i que per 
tant presenten un major risc d’erosió i de despreniments de rocs, se situen al sector 
nord del terme, a les muntanyes de Verdera i Serra de Rodes, amb zones de tarteres o 
arrossegalls de pedregam i terres sota les principals penyes, i amb despreniments de 
rocs també a la zona dels contraforts la muntanya d’en Sot, que subministra blocs fins 
a la mateixa urbanització de Mas Isaac. 
 
Cal dir que el nucli urbà i les urbanitzacions de Bellavista i Mas Isaac han crescut 
enfilant-se a la zona de muntanya, presentant pendents prou considerables en alguns 
dels seus carrers i que, sense arribar a pendents del 20%, cal considerar el risc 
d’erosió dels terrenys contigus a aquestes àrees urbanitzades, i també la possibilitat 
de despreniments de roques. A l’entorn de diferents parcel·les es poden trobar talussos 
amb pendents superiors al 20% en bona part per les excavacions fetes a la muntanya 
per poder ubicar-hi les parcel·les i construccions. 
 
A la resta del territori el relleu és molt planer i fa que el risc geològic sigui baix. Només 
trobem alguns punts de relleu més ondulat, com seria a l’entorn de la torre del vent, 
però que presenta una pendent força suau. 
 
El municipi de Palau-saverdera disposa del Pla SISMICAT amb un manual d’actuació 
per emergències sísmiques redactat amb data d’agost de 2009. Segons el mapa de 
Vulnerabilitat Sísmica de l’Institut Geològic de Catalunya, el municipi està inclòs la 
zona “Danys lleugers”, la categoria mínima d’afectació i possibles danys. 
 
Amb motiu de l’informe emès durant el termini d’informació pública del POUM per part 
del Servei Geològic de la Generalitat de Catalunya, complementa aquest POUM un 
estudi d’identificació dels riscos geològics de tot el terme municipal, estudi dels riscos 
que qualsevol fenomen de tipus geològic pugui comportar un risc per les edificacions, 
les infraestructures i les persones. 
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 Zones amb risc d’inundació 
 
D’acord amb els diferents plànols inundabilitat consultats (Pla Director de l’Empordà, 
Plànol de delimitació de zones inundables per a la redacció de l’INUNCAT), en tot el 
municipi no hi ha declarades zones inundables, ja que tots els cursos d’aigua que 
creuen el municipi es troben molt canalitzats i són de petita entitat amb un recorregut 
molt curt. 
 
No obstant, en el plànol del Pla de Protecció Civil INUNCAT del municipi de Palau-
saverdera, redactat amb data d’agost de 2009 s’hi ha identificat una zona 
potencialment inundable al sector sud, als terrenys antigament ocupats pel dessecat 
Estany de Castelló d’Empúries. 
El municipi també disposa del Pla NEUCAT, amb un manual d’actuació per a nevades 
redactat amb data d’agost de 2009 amb el corresponent plànol d’Identificació del risc i 
d’infraestructures bàsiques i de suport a l'actuació i Plànol de vulnerabilitat i protecció a 
la població. Principalment s’identifiquen com a elements vulnerables, i s’especifica 
l’inici de la carretera GIV-6102 com un punt de col·locació de cadenes i tall de la 
carretera. 
 

 Zones amb risc d’incendis forestals 
 
D’acord amb el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de 
prevenció d’incendis forestals, el municipi de Palau-saverdera es troba dins el llistat de 
zones declarades d’ALT risc d’incendis, per la qual cosa està sotmès a les 
especificacions que determina aquest decret per a les zones d’alt risc. 
 
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 hi 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 piròfits. 
 
Es pot concloure que el risc d’incendi forestal al municipi de Palau-saverdera és MOLT 
ALT a la zona de muntanya de la serra de Verdera, Muntanya d’en Sot i la Torre del 
Vent, i BAIX a  tota la plana agrícola i d’aiguamoll. Caldrà tenir present a l’hora de 
plantejar les propostes de planejament aquest risc d’incendis. 
 
D’acord amb el Decret 64/1995 de Mesures de prevenció d’incendis forestals, el 
municipi de Palau-saverdera està catalogat com d’ALT RISC d’incendis. 
 
Finalment comentar que el municipi de Palau-saverdera disposa del plànol de 
delimitació per a la prevenció d’incendis forestals, on es delimiten tots els nuclis 
urbans, urbanitzacions, edificacions i instal·lacions i parcel·les interiors no edificades 
del municipi s’estableixen per a cadascun les mesures de prevenció a executar, 
especialment la franja exterior de protecció, determinant-ne les fases d’execució, per 
tal de poder obtenir les  subvencions anuals, que el Departament de Medi Ambient i 
Habitatge atorga per a l’execució dels treballs de neteja. 
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 Zones de Risc de Contaminació acústica 
 
La normativa vigent en temes de soroll correspon al Decret 176/2009, de 10 de 
novembre pel que s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de 
protecció contra la contaminació acústica i  s’adapten els seus annexos. Aquesta 
normativa atorga tot un seguit de competències als ens locals en aquesta matèria. Una 
de les principals que preveu la Llei és l’aprovació i publicació, abans de l’octubre de 
2005, del mapa de capacitat acústica –conegut com a "cadastre acústic"– de tots els 
municipis i nuclis urbans de Catalunya. El mapa de capacitat acústica és l’eina que 
estableix els objectius de qualitat acústica del territori. 
 
Aquest mapa classifica el terme en tres zonificacions: 
 

 Zona de sensibilitat acústica alta, que comprèn aquells sectors del territori que 
requereixen una protecció alta contra el soroll com els àmbits residencials 
tranquils on no hi ha més trànsit que el de la gent que hi viu, els patis tranquils 
d’interiors d’illes edificades, etc. És el cas del nucli urbà i de les diferents 
urbanitzacions. 

 
 Zona de sensibilitat acústica moderada, que comprèn els sectors del territori 

que  admeten una percepció mitjana de soroll on es troben serveis, petites 
activitats, àrees comercials i d’habitatge urbà travessades per les vies de trànsit 
de desplaçament intern de la ciutat, etc. En aquest cas s’inclou dins d’aquesta 
categoria  els carrers: C. de l’Oliva, C. de l’Oli, C. Ponent, Pl. Catalunya, C. 
Ravalet, C. Mateu  Turró, el tram del C. Nou entre Pl. Catalunya i C. Mateu 
Torró, els primers metres del Camí del Mas Isaac i també de la carretera GIV-
6102 

 
 Zona de sensibilitat acústica baixa que admet una percepció elevada del soroll 

com les zones industrials, zones lúdiques com àrees de discoteques i bars, les 
grans artèries  viàries de l’àmbit urbà, els àmbits perifèrics urbans amb grans 
infraestructures, etc. A Palau-saverdera seria l’entorn de la carretera principal 
GI-610 i el carrer nou des de la GIV-610 fins a Pl. Catalunya. 

 
A més, Palau-saverdera va aprovar definitivament una ordenança reguladora de la 
qualitat del medi urbà amb data de 5 de juny de 1991 amb l’objecte de vetllar, dins 
l’’àmbit de la competència municipal, per la qualitat sonora del medi urbà, especialment 
dels elements que incideixen a la via pública i regular els seus nivells sonors. En 
aquesta ordenança s’estableix una única zona de recepció en el municipi. Els nivells 
sonors exteriors màxims dins de les zones urbanes són de 55dB en període diürn, i 
40dB en el nocturn. 
 
Els principals focus acústics són bàsicament el soroll provinent del trànsit, sobretot de 
la carretera GI-610, i en menor mesura també del sector industrial i les obres. Al 
municipi no hi ha bars musicals o discoteques, així que el soroll generat pels locals 
públics és bàsicament el dels aparells d’aire condicionat o extractors de gasos de la 
cuina. Les fonts de soroll veïnals també són principalment els ocasionats per aparells 
d’aire condicionat,  ascensors, etc. A les urbanitzacions els lladrucs dels gossos són 
també generadors de contaminació acústica. 
 

 Zones de risc de contaminació lumínica 
 
Segons el 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 
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l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn, hi ha 4 tipus zones en funció de la 
seva protecció a la contaminació lluminosa: 
 

1. E1: zones de màxima protecció a la contaminació lluminosa; corresponen a 
les àrees coincidents amb els espais d'interès natural, les àrees de protecció especial 
i les àrees coincidents amb la Xarxa Natura 2.000. En el nostre cas correspondria a 
tot l’àmbit municipal que es troba dins els límits del Parc Natural dels Aiguamolls de 
l’Empordà (sector sud) i el Parc Natural del Cap de Creus en tot el sector de la serra de 
Verdera (sector nord del poble) 
 

2. E2: correspon al sòl no urbanitzable fora d'un espai d'interès natural o d'una 
àrea de protecció especial o d'una àrea de la Xarxa natura 2000. En bona part 
correspon al tram central del terme municipal i que es troba entre les dues figures 
de protecció esmentades abans i correspon a la categoria més àmplia del poble 
 

3. E3: àrees que el planejament urbanístic les qualifica com a sòl urbà o 
urbanitzable. Seria totes les zones urbanes i urbanitzades del poble situades per 
sobre la carretera de Roses concretament els nuclis urbans de Palau-saverdera, les 
urbanitzacions Bellavista i Mas Isaac, i també a la zona industrial al costat de la carretera 
GI-610. 
 

4. E4: àrees en sòl urbà d'ús intensiu a la nit en activitats: comercials, industrials 
o de serveis i també vials urbans principals. En aquest cas no en trobem dins el terme 
municipal. 
 
 

5.7 Mobilitat 
 
En un sistema territorial, la mobilitat és la capacitat de desplaçament dels seus 
habitants i els recursos instrumentals per portar-ho a terme. 
 
Es parla de mobilitat obligada per referir-se als desplaçaments necessaris per al 
funcionament de la vida quotidiana, i mobilitat voluntària és ocasionada pels 
desplaçaments de lliure decisió, lleure, compres, etc 
 
La xarxa de carreteres que comunica Palau-saverdera amb altres poblacions està 
formada per 3 carreteres: 
 

- GI-610, la carretera de Roses a Vilajuïga, amb una IMD de 5.901, amb un 
5,5% de vehicles  pesants (any 2007). De totes maneres cal tenir en compte que a 
l’estiu aquesta carretera es fa servir de via alternativa per comunicar Figueres amb 
Roses degut a la saturació de la carretera general en època de màxima afluència de 
turistes, i per tant es genera una intensitat de trànsit molt més elevada, podent fins i tot 
arribar a saturar la circulació també per aquesta via. Aquesta és la principal carretera 
d’accés al municipi i que dóna accés tant al nucli urbà com a les principals 
urbanitzacions. 
 

- GIV-6102 i GIV-6013: són dues carreteres secundàries que discorren pel 
municipi en direcció nord-sud, comunicant el poble de Palau-saverdera amb la 
Urbanització de Sta. Margarida i amb Castelló d’Empúries respectivament. 
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L’ús del vehicle privat és clarament majoritari per als desplaçaments fora del municipi, i 
només en el cas dels desplaçaments fora per qüestions d’estudi el transport col·lectiu 
hi té una certa significació. L’ús del vehicle privat per als desplaçaments externs a 
Palau-saverdera és de l’ordre del 85%. 
 
Una gran part  dels desplaçaments externs es realitzen dins la mateixa comarca, 
concretament un 90% segons dades de l’agenda 21, amb destinació majoritària cap a 
Roses la ciutat gran més propera o Figueres que és la capital de la comarca. 
 
Palau-saverdera genera més del doble de la mobilitat que atreu, és a dir que hi ha un 
major nombre de persones que es desplacen cap a fora del municipi per a treballar o 
estudiar que no pas els que es desplacen des de fora cap al municipi. Tot i així hi ha 
l’excepció de les arribades al poble per part del turistes (caps de setmana) o la gent 
que va a la seva segona residència a les urbanitzacions. 
 
Analitzant la mobilitat interna del municipi, és a dir, entre els diferents veïnats amb els 
principals nuclis, o entre el mateix nucli de Palau-saverdera, podem establir que és la 
mateixa carretera GI-610 la principal via de comunicació entre el nucli urbà i les 
urbanitzacions de Mas Isaac i Bellavista, tot i que en aquest segon cas també es pot 
accedir utilitzant l’eix C/Roses – C/Balmes. Tot i estar molt propers no hi ha un accés 
directe entre el nucli urbà (zona esportiva i de serveis) i la urbanització Mas Isaac. 
 
Els desplaçaments que es realitzen dins del mateix municipi per qüestions de feina o 
estudi es realitzen en la seva gran majoria a peu o amb bicicleta, i en menor proporció 
amb vehicle privat, motivat en part per les dimensions del propi nucli urbà i la 
proximitat de les urbanitzacions principals al nucli urbà. 
 
L’oferta de transport públic és molt pobra. Únicament existeix una línia d’autobusos 
situada a l’entrada del centre urbà. El servei el duu a terme l’empresa SARFA, SL, que 
hi té una única parada en la seva línia Roses-Figueres per Vilajuïga. Només hi ha 4 
serveis al dia en cada sentit. 
 
El municipi no té estació de ferrocarril, i la més propera es troba a Vilajuïga, formant 
part de la línia ferroviària Barcelona-Portbou i que e troba a uns 5 km del poble. 
 
Finalment, destacar la xarxa de camins rurals molt desenvolupada i en bon estat, que 
facilita els desplaçaments a peu o amb bicicleta, incloent-hi l’eix cicloturístic Figueres 
Roses, que  passa per la zona d’Aiguamolls de l’Empordà – Vilaüt, al sud del terme 
municipal. 
 
S’incorpora com a annexa a aquet POUM un estudi de la mobilitat generada en 
compliment del que disposa el Decret 344/2006 que desenvolupa la Llei 9 2003 de 13 
de juny de mobilitat. 
 
 

5.8 Estudi hidrològic 
 
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), 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 
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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. 
 
Tot el terme municipal es troba drenat per un complex sistema de i recs, on destaquem el 
Riutort, el rec de les Torrelles o Ferriols (també rec de St. Onofre o rec del Santpare) o el 
rec del Mas Blanc (o salt d’aigua), entre molts d’altres. El rec de Cap de Terme 
delimita el límit sud-est del municipi. 
 
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. 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. 
 
Les zones humides del municipi estan situades a l’extrem sud, a la zona antigament 
ocupada per l’estany de Castelló, del qual avui ja només en queden traces, com és 
l’estany de Palau, dins el terme de Palau-saverdera. Trobem altres petites zones 
humides,com són les Basses de les Garrigues o la bassa del Camí Ral. 
 
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. 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. 
 
Segons el Pla de Protecció Civil de l’Ajuntament de Palau-saverdera, i en concret en el 
plànol “INUNCAT”, d’octubre de 2009, s’assenyalen les zones potencialment inundables 
dins del municipi. Com hem comentat anteriorment, se centren a l’extrem sud, al 
voltant del Reclar, i també al rec dels Ferriols, el rec de les Closes i el rec de Cap de 
Terme. És una  superfície destacada, però en cap moment hi ha l’afectació sobre 
espais residencials, industrials, o grans vies de comunicació (A-2 o ferrocarril). L’únic 
habitatge dins de zones potencialment inundables seria el mas de les Figueres, situat 
molt pròxim al rec del Salt de l’Aigua. 
 
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 

% en relació al 
Superfície km2 terme 

 
Zones potencialment 
inundables

2,61 15,9 

 
 
Per donar satisfacció a la voluntat manifestada en el document mediambiental, S’inclou 
en la documentació del POUM l’annex de criteris hidrològics. 
 
La dinàmica del creixement urbanístic fa que, el procés de redacció, aprovació i 
desenvolupament de tot el planejament derivat d’un POUM d’un municipi com Palau-
saverdera sigui un procés que pot durar molts anys, i pot involucrar molts agents 
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diferents, des dels tècnics redactors del planejament derivat i els estudis hidràulics i 
hidrològics associats, fins a les pròpies Administracions que han de validar i aprovar 
els mateixos. 
 
La redacció del planejament derivat, de l'actual POUM, vindrà condicionat als estudis 
d’inundabilitat que s’escaiguin en el seu corresponent àmbit. Al mateix temps hi ha un 
altre  factor que pot tenir una gran influència en la possible incoherència entre els 
diferents estudis: la pròpia metodologia de treball per a la redacció d’estudis hidrològics 
de cabals d’avinguda. Aquests tipus d’estudis, són molt sensibles a una tria correcta 
dels diferents paràmetres que intervenen en el procés, així com a l’encert en la tria del 
mètode d’estimació de cabals. Si a això hi afegim un desenvolupament en un lapse de 
temps molt llarg, i fet per persones diferents, ens podem trobar amb un seguit d’estudis 
hidrològics que afectin a un territori d’àmbit reduït com és un terme municipal, però que 
no guardin suficient coherència entre ells. 
 
L’objecte de l’annex serà normalitzar i estandarditzar alguns dels principals paràmetres a 
utilitzar en els futurs estudis hidrològics i hidràulics a redactar, per tal que siguin el 
més coherents i homogenis possible. 
 
Aquest Annex, una vegada aprovat per l’Ajuntament de Palau-saverdera amb l’informe 
favorable de l’Agència Catalana de l’Aigua, juntament amb la totalitat de la informació 
de caràcter gràfic, el seu suport digital (especialment els arxius SIG), i els seus 
annexos, tindrà el caràcter de NORMATIU NO VINCULANT. Aquest caràcter significa 
que els estudis hidrològics i hidràulics redactats en el marc dels instruments de 
Planejament Urbanístic derivat del POUM de Palau-saverdera, que segueixin les 
recomanacions del present document, no els caldrà més justificació en l’aplicació del 
que aquí es determina. En cas que es vulguin utilitzar criteris diferents caldrà la 
justificació d’aquests i la seva oportuna aprovació. 
 
Amb l’objectiu de fer compatible el desenvolupament de les previsions del POUM amb 
el respecte al cicle integral de l’aigua i la racionalització d’aquest recurs, complementa 
aquest POUM amb el document de criteris hidrològics per al desenvolupament del 
planejament derivat que conté. 
 
 

5.9 Ambient atmosfèric 
 
El municipi de Palau-saverdera es troba englobada dins les Zones de Qualitat de 
l’Aire (ZQA) en la zona 9 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 la zona 9 Empordà situada a 
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Begur i La Bisbal d’Empordà a 39 i 40 Km de distància respectivament; la zona 8 
Comarques de Girona situat al municipi d’Agullana a 26 Km. 
 
Zona 9: Empordà. Les dades que es poden obtenir d’aquestes estacions són molt poc 
representatives per la zona de Palau-saverdera, ja que en el nostre cas, en el municipi 
hi ha nivells baixos d’emissions difuses provinents de les activitats domèstiques i del 
trànsit urbà. 
 
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 de 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. Cal tenir en compte també la proximitat del polígon 
industrial de Roses. 
 
Pel que fa a les emissions del trànsit, aquestes es poden considerar 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. 
 
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 que facilita la dispersió d’aquests gasos. 
 
 

5.10 Gestió dels materials i residus 
 
En l’actualitat, dins l’àmbit municipal no hi ha cap abocador de runa legalitzat, i cap 
planta de tractament de residus. 
 
La recollida dels residus sòlids urbans (RSU) la fa l’empresa “Fomento de 
Construcciones y Contratas S.A (FOCSA). Existeixen dos serveis de recollida de RSU, 
amb contenidors i amb el servei “porta a porta” que es realitza a la zona del nucli urbà 
més inaccessible per als camions. 
 
La periodicitat de recollida de RSU actualment és durant la temporada d’estiu de l’1 de 
juny al 30 de setembre, d’un buidat de contenidors: diari (de dilluns a diumenge) i 
recollida “porta a porta”: diari (de dilluns a diumenge). Durant l’hivern de l’1 d’octubre al 1 
de maig, el buidat de contenidors es realitza els dilluns, dimarts, dijous i dissabte i la 
recollida “porta a porta”: de dilluns a dissabte. 
 
Dins del municipi, es fa la recollida selectiva amb contenidors de vidre, paper i cartró i 
envasos lleugers. L’empresa que realitza la recollida selectiva tant del paper i cartró 
com també dels envasos lleugers i el vidre és SERSALL. 95, SL de Castelló d’Empúries. 
 
La periodicitat de recollida d’aquests contenidors és la següent: Paper i cartró: Cada 
dilluns i divendres; envasos lleugers: cada divendres; vidre: dos cops al mes. 
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La ràtio de generació de residus de Palau-saverdera (1,72 kg per dia i persona) és 
superior a la de Catalunya (1,59), i a més, en els últims anys la quantitat de residus 
generats no ha deixat d’augmentar, amb un màxim situat a l’any 2007 amb 951,42 Tn 
de residus. El 2008 és el primer any dels que es tenen dades en què el nombre de 
residus generats pel municipi ha descendit. Tots els residus municipals van l'abocador 
comarcal de Pedret i Marzà. 
 
El municipi també disposa d’una deixalleria municipal just al costat del camp de futbol.  
 
Pel que fa als residus industrials, a Palau-saverdera hi ha 7 empreses que realitzen la 
declaració de residus (dades de 2005), amb un total de 533 Tn de residus industrials, 
tots ells residus no especials. 
 
Finalment, pel que fa a les dejeccions ramaderes, i d’acord amb les dades de l’agenda 
21 del municipi, el 2003 es van produir 12.039 Tn de residus ramaders. Aquesta xifra, si 
la comparem amb les dades de capacitat d’absorció segons SAU respecte a la 
superfície agrària útil del municipi, es podrien abocar fins a 4.500 Tn anuals més. 
 
En resum, els principals vectors ambientals a destacar en el terme municipal de 
Palau-saverdera són: 
 

 Els espais naturals protegits que ocupen bona part del territori, amb el Parc 
Natural del Cap de Creus al nord, i el Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà 
al sud. 

 
 La funció connectora del municipi entre els dos espais naturals protegits que es 

troben al terme municipal. 
 

 La vegetació, amb presència de diversos hàbitats d’interès comunitari, destacant 
sobretot la que trobem dins els límits del parc natural dels aiguamolls de Prats i 
jonqueres halòfils mediterranis. 

 
 L’existència de diversos i prou nombrosos peus arboris de gran entitat i amb un 

cert interès patrimonial per la seva gran mida, principalment de roures, sureres i 
alineacions de xiprers, i que trobem majoritàriament formant part de marges de 
camins i camps i situats en la part central del terme. 

 
 La fauna en general de tot el poble, sobretot la que es troba més vinculada al 

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, s’associa als ambients de canyissars 
i estanys de la zona de Vilaüt dels Aiguamolls de l’Empordà. 

 
 Hi trobem un espai connector de gran importància que connecta el Parc Natural 

dels Aiguamolls de l’Empordà i el Parc Natural de la Serra de Rodes en tot el 
sector est del municipi (connector de Palau – Mas Fumats). 

 
 El paisatge del poble destacant les diferents tipologies com seria tot el paisatge 

forestal de la muntanya de Verdera i la muntanya d’en Sot, i també el paisatge 
de la plana agrícola i destacant també el paisatge de prats i canyissars en la 
zona dels Aiguamolls de l’Empordà. 

 
 Una extensa plana de primer valor agrícola a la zona meridional del terme 

municipal, molt productiva i on s’hi combinen oliveres, vinyes i el conreu de 
cereals. 
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 Compactació de les zones urbanes (nucli urbà i urbanitzacions Bellavista i mas 
Isaac) al peu de la zona de muntanya, per sobre de la carretera GI-610. 

 
 Existència d’una zona industrial allunyada de la resta de nuclis urbans del 

municipi, al peu de la carretera GI-610 i proper al límit amb el terme municipal 
de Roses. Les dimensions de la mateixa és reduïda, però presenta el problema 
que es troba dins un ampli espai connector entre les dues zones d’alta protecció 
ambiental. 

 
 Presència d’algunes barraques i construccions il·legals disperses principalment 

per la plana agrícola que donen una imatge de desordre i de trencament del 
paisatge molt remarcable. 

 
 Mobilitat bastant deficient sobretot a nivell comarcal. 

 
 Creixement urbanístic molt important en els darrers anys amb la construcció de 

diverses  urbanitzacions algunes vegades massa disperses, però properes al 
nucli urbà. 

 
 Risc d’incendis molt alt a la zona de muntanya, al nord dels principals nuclis 

urbans. El poble de Palau-saverdera està catalogat de ALT RISC d’incendis 
forestals. 

 
 Important generació de residus, per sobre de la mitjana catalana. 
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6. ESTUDIS DEMOGRÀFICS, ECONÒMICS I D’HABITATGES 

 
 

6.1 Estudis demogràfics 
 
A partir de les dades facilitades per l’Institut d’Estadística de Catalunya, (en endavant 
IDESCAT), en resulta que ens troben que en el període de 20 anys comprés entre 
l’any 1989 fins a l’any 2009, la població de Palau-saverdera s’ha incrementat de 707 
habitants a l’any 1989 a 1457 habitants a l’any 2009. Aquest augment representa un 
augment del 100 % de la població en el període, fet que es produeix per la proliferació 
de segones residències al municipi. 
 
Respecte a l’evolució de la població de la comarca en el mateix període, cal destacar 
que el tant per cent que representa la població de Palau-saverdera davant la població 
de la comarca s’ha anat increment. Això vol dir que el creixement del municipi ha 
estat més important que el creixement de la comarca. A l’any 1989, la població de 
Palau-saverdera representava un 0,78 % de la població de L’Alt Empordà i a l’any 
2009 representava un 1,05 %. 
 
L’evolució de l’Alt Empordà, resulta que l’increment de població del últims darrers 20 
anys és del 52 % passant de 90.953 habitants a l’any 1989, a 138.501 habitants a 
l’any 2009. 
 
El terme de Palau-saverdera té una superfície de 16,4 km2, tenint en compte que la 
població actual (segons dades corresponents a l’any 2.009) és de 1.451 habitants, en 
resulta una densitat de 88,2 hab/km2. La densitat de població és concentra 
principalment al nucli urbà. 
 
La previsió màxima de creixement prevista en el POUM és 1 7 9 4  habitants (718 
habitatges SUD + 179 habitatges PAU)*2. persones/habitatge. 
 
A partir d’aquestes dades, la densitat de població (1.451+1.794)/16.4 passaria a 
197.86 hab/km2 
 
Els components del creixement de la població són el moviment natural (naixements i 
defuncions) i el migratori (entrades i sortides per migració). L’addició d’aquests 
components dóna com a resultat el creixement demogràfic total d’una població en un 
període de temps determinat. 
 
Segons dades d’IDESCAT, al llarg del període de 30 anys 1978-2008, el creixement 
natural absolut de la població ha estat de valor negatiu (-63), amb un total de 231 
naixements i 294 defuncions. 
 
El moviment migratori pot ser intern, entenent per tal el canvi de residència entre dos 
municipis de Catalunya, o un municipi de Catalunya i un altre de la resta de l'Estat o 
extern (canvi de residència quan el municipi de procedència és l’estranger i el de 
destinació és qualsevol dels municipis de Catalunya. La immigració externa inclou tant 
l’arribada de persones de nacionalitat espanyola com estrangera que procedeixen de 
l’estranger). 
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La majoria de la població del municipi al any 2001 havia nascut a la comarca de l’Alt 
Empordà (62 %), seguit amb un 15 % de la població que havia nascut a l’estranger. El 
13 % havia nascut a alguna altre comarca i el 9 % a la resta de l’Estat. Aquesta 
distribució es deu principalment a la proximitat de Palau-saverdera a la capitat de 
comarca, Figueres, que concentra bona part de la població de la comarca i a la 
existència de segones residencies propietats d’estrangers. 
 
L’estructura de la població és la composició d’una població segons les característiques 
demogràfiques (sexe, edat, estat civil, lloc de naixement, etc.) o socioeconòmiques 
(nivell d’instrucció, activitat econòmica, etc.). Així observem que la població compresa 
entre els anys 0-14 anys ha anat creixent des de l’any 2.000 a l’any 2.009. Així mateix 
la població compresa entre els anys 15 a 64 anys i de 65 anys en endavant, ha anat 
creixent a un ritme més ràpid, probablement per la arribada de persones estrangeres 
al poble en recerca de segones residències. 
 
Si fem una anàlisis de la població per grups d’edat de 5 anys per l’any 2000 i per l’any 
2009, observem que: 
 
L’índex d’envelliment que avalua el grau amb que una societat envelleix, calculant la 
proporció entre el nombre de persones grans (65 anys i més) i el nombre de nens o 
adolescents (joves de menys de 15 anys). A l’any 2000 era de 240,63 %, molt per 
sobre del 120 % que recomana la Diputació de Girona. Aquest índex millora l’any 2009 
(165,48 %) encara que continua sent major del 120 %. 
 
La població jove (grup d’edat entre els 15 i 29 anys) a l’any 2000 representava un 
18,73 % de la població. Percentatge que ha disminuït a l’any 2009, arribant al 13,30 % 
de la població. 
 
Una llar es defineix com el conjunt de persones que resideixen habitualment en el 
mateix habitatge. Una família està formada per un grup de persones (dues o més) que 
resideixen en el mateix habitatge familiar i estan vinculades per llaços de parentiu, 
siguin de sang o polítics, amb independència del seu grau. Les llars familiars poden 
estar compostes per una o més famílies. 
 
Les llars al municipi de Palau-saverdera han passat de tenir una dimensió mitjana de 
2,9 habitants a l’any 1991 a 2,52 habitants a l’any 2001. Aquest descens, es troba a la 
mitja de l’Alt Empordà i de Catalunya  que partint de 3 i 3,61 a l’any 1991 arriba a 2,64 i 
2,72 a l’any 2001. 
 
En l’escenari més optimista previst en el POUM, si tenim en compte que la previsió 
segons la projecció de l’estudi de població, i preveient que la vigència del pla 
d’ordenació urbanística municipal de Palau-saverdera ha d’assolir un mínim de 10 
anys, tenim unes previsions de població de 1 .800 habitants per al 2020. Si tenim 
present un període de 15 anys es preveu superar els 3.200 habitants. 
 
 

6.2 Estudis econòmics i d’habitatge 
 
A partir de les dades que consten en l’IDESCAT i segons els estudis de població i 
anàlisi econòmics realitzats recentment, es realitza la previsió de l’evolució de la 
població del municipi per tal de preveure les necessitats de creixent del teixit urbà i 
urbanitzable del municipi. 
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Si tenim en compte que la previsió segons la projecció de l’estudi de població, i 
preveient que la vigència del pla d’ordenació urbanística municipal de Palau-saverdera 
ha d’assolir un mínim de 10 anys, tenim unes previsions de població de 2.800 habitants 
per al 2020. 
 
Si tenim present un període de 15 anys es preveu superar els 3.200 habitants. 
 
D’acord amb aquestes dades, aquest increment de  mes 1.800 habitants, suposa un 
total de 897 nous habitatges si prenem en consideració dos persones per habitatge. 
 
En el cas del municipi de Palau, cal atendre a les previsions altes ja que la seva bona 
localització dins l’estructura de la comarca, la proximitat a Roses i a Figueres i la seva 
immillorable situació de domini de vistes sobre l’Empordà faciliten aquesta opció. 
 
Les demandes per acollir importants creixements de població suposarà ampliar i 
diversificar les dinàmiques socials actuals i caldrà actuar progressivament per 
condicionar els serveis socials i assistencials necessaris per atendre les demandes 
que es generin. 
 
Les politiques socials en que es fonamenten les actuacions del Pla en termes de 
política social i econòmica responen als següents objectius : 
 

- Dinamització social definint un model social que eviti la segregació i 
marginalització de certs segments de població per raó de la seva capacitat 
adquisitiva. 

- Establir mesures per atendre població immigrada i/o en risc d’exclusió social 
que comportin una millor integració i cohesió amb el teixit social existent. 

- Incrementar els estàndards de qualitat de vida del municipi. 
- Proveir serveis i dotacions per atendre la gent gran. 
- Fixar població jove en el municipi amb atractius que impliquin una major 

adaptació a la seva realitat i necessitats. 
- Establir politiques per facilitar l’accés a l’habitatge d’aquells segments de 

població amb mes dificultats. 
- Incrementar l’oferta de sòl residencial amb tipologia variada per acollir nova 

població. 
- Definit pous elements de viari, equipaments, i espais lliures al municipi en base 

al creixement esperat. 
- Facilitar la relació i una mobilitat sostenibles per a tots els residents que reculli 

els seus desplaçaments mes habituals segons els modes de transport que 
s’intenten potenciar: a peu, amb bicicleta i amb transport públic que permeti els 
viatges entre els llocs de treballs i cap a les poblacions veïnes importants. 
 

De forma genèrica el Pla ha optat, per la definició d’un model de creixement urbà que 
permeti lligar aquestes necessitats de creixement amb la preservació del medi a fi de 
garantir la qualitat de vida. 
 
Les estratègies seguides són: 
 

- Regulació i ordenació dels teixits urbans de caràcter residencial ja consolidats 
històricament, amb propostes per a una millor estructuració i dotació 
d’equipaments i espais lliures. 

 
Es crea nous sòl per equipaments propers al nucli urbà tradicional i un 
seguit de sistemes d’espais lliures distribuït per tot el municipi. 
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- Nova formulació del sòl residencial (sense augment) que pugui adsorbir la 
demanda d’habitatges. La proposta suposa sòl residencial amb capacitat fins a 
1.137 habitatges. 

 
Els sector residencials s’estructuren en continuïtat amb el nucli urbà 
sens però que aquest perdi la seva estructura tradicional. 

 
- Diversificar tipologies edificatòries per assegurar una varietat poblacional. 

 
Amb la nova formulació del sectors residencials es proposa l’ordenació 
amb les tipologies de unifamiliar i plurifamiliar tant aïllat com agrupat. En 
el pla actual només es potenciava l’habitatge unifamiliar aïllat 

 
- Proveir habitatge protegit per a garantir l’accés a un habitatge digne i adequat a 

aquelles persones que tenen dificultats. 
 

Els nous sectors residencials preveuen el 30 % d’habitatge en regim de 
protecció pública, amb  les seves 3 tipologies, regim especial règim 
general i habitatge concertat (no se’n preveu). 

 
Específicament en el sòl urbà existent es proposa: 
 

- Actuacions puntuals en el teixit urbà del nucli tradicional per endreçar volums 
existents i aconseguir un millor tractament de l’espai públic. 

 
El pla preveu el desenvolupament de dos Plans d’actuació urbanística 
al casc antic que permetran la ordenació del centre urbà, la adequació 
dels espais lliures i al mateix temps l’obtenció de 4986 m2 de sostre 
destinat a habitatge de protecció oficial. 

 
El Pla delimita una sèrie de sectors residencials a est i oest del nucli tradicional i 
sempre al nord de la carretera Roses. En aquest sectors es preveu la totalitat del sòl 
destinat a habitatge protegit que prové del nou sòl qualificat. 
 
A fi de afavorir la cohesió social i evitar la segregació el planejament derivat haurà de 
concretar el sòl per aquestes reserves i el qualificarà, tenint en compte els conceptes 
d’afavorir la cohesió social de no generar segregació territorial per llur nivell de renda. 
El planejament derivat haurà de incorporar un estudi que en justifiqui el seu 
emplaçament i en cas de que el sector es desenvolupi amb subsectors caldrà que 
quedi justificat la equidistribució de les reserves per habitatge protegit. 
 
Al mateix temps el Pla preveu la reserva de 4986 m² per habitatge social al centre del 
nucli  tradicional ja que s’ha delimitat un àmbit nou de Pla d’actuació urbanística per 
aquesta fi. 
 
Així, el POUM fixa una reserva global de sostres per habitatges de protecció de 35.300 
m², dels quals 5.342 m² estan en sòl urbà, i 30.035 m² en sòl urbanitzable delimitat, 
cosa que suposa un 30% de sostre residencial potencial del sòl afecte a còmput que 
prové de nou sòl  residencial i el 30% de sostre que prové de sòl urbà consolidat 
pendent de pla de reforma interior. Amb els dos valors es dóna compliment al que està 
establert per l’article 57.3 del DL  1/2010 pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme de Catalunya. 
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Així mateix, amb caràcter general el Pla preveu el desenvolupament dels sectors 
residencials de sòl urbanitzable delimitat dins del primer quinquenni de vigència del 
Pla. El planejament derivat determinarà el regim específic de protecció i el termini 
obligatori d’inici i acabament de la construcció dels habitatges socials segons les 
necessitats del municipi. Aquest termini no podrà excedir a la vigència del Pla. 
 
El POUM no ha previst reserves de terrenys destinats a habitatges dotacionals públics. 
L’actuació pública d’habitatges dotacionals públics es destina a satisfer requeriments 
temporals de col·lectius de persones amb necessitats d’assistència o d’emancipació. 
 
La previsió de 50.004 m² de sostre destinat a habitatge social que equivaldria a 302 
habitatges de protecció oficial de règim general i especial i a 151 habitatges de preu 
concertat derivats del planejament sembla suficient en un horitzó de 10 anys, motiu pel 
qual no s’ha considerat necessari aquesta reserva. 
 
No obstant, si en propers anys poguessin haver-hi problemes, la dotació d’equipaments 
és prou àmplia com per derivar-ne cap a aquesta finalitat mitjançant Pla Especial 
Urbanístic d’assignació d’usos concrets a un o més sòls destinats a equipament. 
 
El Pla també preveu obtenir sòl per habitatge públic. Actualment l’Ajuntament de 
Palau-saverdera té un acord amb els propietaris dels terrenys inclosos en el PMU 1 i 
un cop s’hagi materialitzat gestionarà el desenvolupament del sector a fi de poder 
disposar d’habitatges públics dins els propers anys. La gestió del sector preveu 55 
habitatges de protecció oficial. El destí dels habitatges, en venda o el lloguer, dependrà 
de la gestió que l’ajuntament cregui que es d’adequada segons les necessitats del 
municipi. 
 
La Memòria social complementa, desenvolupa i justifica les previsions del POUM 
respecte a les necessitats i previsions d’aquest parc d’habitatge públic. 
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7. ANÀLISI I DIAGNOSI DEL DESENVOLUPAMENT URBANÍSTIC 
 
 

7.1 Planejament vigent 
 
En data 4 de novembre de 1.981 es va acordar per part de la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Girona l’’aprovació definitiva de les Normes subsidiàries de Palau-
saverdera. 
 
Amb posterioritat es va procedir a una revisió de les normes subsidiàries que va ser 
aprovada definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona (en endavant 
CTUG) en sessió de 19 de maig de 1999, supeditant-ne a la seva executivitat a la 
presentació de un text refós. 
 
En sessió de 28 de setembre de 1999, la CTUG va donar conformitat al text refós 
presentat per l’Ajuntament, incorporant d’ofici diferents correccions d’errades; en 
concret les que afectaven a l’article 88 de la normativa urbanística, al sector PP7, PP8 
i PP10, en compliment de l’acord d’aprovació definitiva de 19 de maig de 1999. 
Aquests acords foren publicats en el DOGC d’11 de novembre de 1999. 
 
Per altra banda, les mateixes Normes subsidiàries foren modificades per dos recursos 
resolts per conseller de Política Territorial i Obres Públiques: 
 

- Recurs (R/N 99002771.008) interposat pel senyor Josep Centena Guillot estimat 
per resolució del conseller de data 29 de juny de 2001. 

 
- Recurs (R/N 99002973.011) interposat pel senyor Albert Serras Casellas estimat 

per resolució del conseller de data 19 de juny de 2000 
 
A partir d’aleshores, l’ajuntament de Palau-saverdera ha promogut i impulsat diferents 
modificacions puntuals, que es relacionen a continuació: 
 

- Modificació Puntual núm. 1 de les Normes subsidiàries de Palau-saverdera 
(Millora de l’ordenació de diversos àmbits del sòl urbà i modificació dels àmbits 
de sòl  urbanitzable PP1 i PP9) (Exp. 2003/0007532/G) va a ser aprovada 
definitivament per la CTUG en sessió de 4 de novembre de 2003, condicionant- 
ne la seva executivitat a la presentació d’un text refós. Amb data de 3 de 
desembre de 2003 es dona conformitat i l’acord d’aprovació definitiva es publica 
al DOGC el 23 de març de 2004. 

 
- Modificació puntual núm. 3 de les Normes subsidiàries (Sector d’equipaments 

PP6-URPADA) (Exp. 2003/009637/G) va a ser aprovada definitivament per la 
CTUG  en sessió de 3 de desembre de 2003, i publicada al DOGC el 24 de 
febrer de 2004. 

 
- Modificació puntual núm. 4 de les Normes subsidiàries al sector urbanitzable 

del PP8 (Sector urbanitzable PP8-ampliació mas Isaac) (Exp. 2003/009638/G) 
va a ser aprovada definitivament per la CTUG en sessió de 29 de setembre de 
2004, i publicada al DOGC el 3 de novembre de 2004. 
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- Modificació de les Normes subsidiàries núm. 7 (Àmbit UA3. Pisos de protecció 
oficial) (Exp. 2005/017634/G) aprovada definitivament per la CTUG en sessió 
de data 3 de novembre de 2005, incorporant d’ofici los paràmetres de la unitat 
d’actuació. Publicada al DOGC amb data 23 de febrer de 2007 

 
- Modificació de les Normes subsidiàries núm. 8 (Àmbit UA6) (Exp. 

2005/019013/G) aprovada definitivament per la CTUG en sessió de data 29 de 
setembre de 2005. Publicada al DOGC amb data 23 de febrer de 2007 

 
- Modificació de les Normes subsidiàries núm. 10 (Sector URPASA. Carrer 

Holanda s/n, destinada a residència de la 3ª edat). (Exp. 2007/006693/G) 
aprovada definitivament per la CTUG en sessió de data 5 de març de 2008. 
Publicada al DOGC amb data 8 de abril de 2008. 

 
- Modificació Puntual número 11 de les NNSS: qualificar com a equipament la 

parcel·la  del costat de l’Ajuntament (la casa de la Milagros) i incorporar l’ús 
hoteler a Can Muní i alhora ampliar en 160 m2 com a sòl urbà Can Muní. 
Aprovada definitivament per la CTU de Girona en la seva sessió de data 
28.06.07 

 
- Modificació Puntual número 12 de les NNSS: afecta sectors PP3 i PP4. Pendent 

d’aprovació inicial per l’Ajuntament. 
 

- Modificació Puntual número 13 de les NNSS: afecta el Balcó de l’Empordà 
(Interpalau). Aprovada definitivament per la CTUG en sessió de data 17 de juny 
de 2009 amb condicions i conformitat al text refós en sessió de 12 de març de 
2010. Publicació al DOGC num. 5625 del 10 de maig de 2010. 

 
- Modificació Puntual número 14 de les NNSS: afecta el sector del PP9. Aprovada 

definitivament per la CTUG en sessió de data 14 d’abril de 2010. Publicació al 
DOGC num. 5645 del 8 de juny de 2010. 

 
- Modificació puntal número 15 de les NNSS: afecta al sector de la Cooperativa i 

la depuradora d’URPASA. Aprovada definitivament per la CTUG en sessió de 
data 29 de setembre 2010 amb condicions i supeditant la publicació al DOGC 
a la presentació d’un text refós que en faci compliment. 

 
- Modificació puntual num. 16 de les NNSS: afecta la definició de l’ús de 

restauració i espectacles. Aprovada definitivament per la CTUG en sessió de 
data 14 d’abril de 2010 amb condicions, i conformitat al text refós en sessió de 
29 de setembre de 2010. Queda pendent la publicació al DOGC. 

 
- Modificació puntual num. 17 de les NNSS: afecta l’ampliació d’usos possibles 

per la clau 5, i millora la definició de paràmetres edificatoris de les claus 1, 2 i 5. 
Aprovada definitivament per la CTUG en sessió de data 14 d’abril de 2010 
amb condicions, i conformitat al text refós en sessió de 29 de setembre de 
2010. Queda pendent la publicació al DOGC. 

 
- Modificació puntual num. 18 de les NNSS: que té com a objectiu, la creació 

d’un nou sistema tècnic d’infraestructures en sòl no urbanitzable. S’ha aprovat 
l’avanç de pla, però no s’ha continuat amb la tramitació. 

 
Amb l’entrada en vigor de la Llei d’Urbanisme de Catalunya requerint la necessitat de 
publicació íntegra de les normes urbanístiques de cada municipi, l’ajuntament  de 
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Palau-saverdera va procedir a elaborar un text refós, el qual en data de 16 de març de 
2006, la CTUG va donar conformitat al text refós de les Normes urbanístiques del 
planejament general del terme municipal de Palau-saverdera amb la incorporació 
d’ofici d’algunes determinacions. Aquest acord i normativa es publica al DOGC el 4 de 
juliol de 2006. 
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Planejament vigent 
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7.2 Creixement del municipi 
 
Des de la segona meitat del segle XX fins a la última dècada del mateix segle, es 
produí un descens moderat de la població de Palau-saverdera, invertint-se la tendència 
en aquests últims vint anys, fins a duplicar el nombre d’habitants. 
 
Aquest creixement és el que ha provocat el desenvolupament de les diferents unitats 
d’actuació en sòl urbà, bàsicament al voltant del sòl urbà consolidat (UA1, UA6,...) i 
parcialment els sectors urbanitzables previstos en el planejament vigent (PP2 SS2, 
PP5, PP6, i PP8), a la perifèria del nucli urbà. 
 
 

7.3 Equipaments i serveis del municipi 
 
El creixement demogràfic ha vingut acompanyat d’una bona xarxa d’equipaments i 
serveis públics.  
 
L’Ajuntament de Palau-saverdera té redactat i aprovat el Mapa d’instal·lacions i equipaments 
esportius del municipi (MIEM) i està dins de la xarxa bàsica d’equipaments esportius (PIEC). 
Entre aquets, de recent construcció es poden citar els següents: 
 

7.3.1 Equipaments en sòl urbà 
 
 
1. dipòsit Mas Isaac    Titularitat pública 
2. oficines i bústies Mas Isaac  Titularitat privada 
3. camp de futbol    Titularitat pública 
4. CEIP Martí Inglès    Titularitat pública 
5. Llar d’infants    Titularitat pública 
6. deixalleria     Titularitat pública 
7. estació de bombament d’aigua  Titularitat pública 
8. aparcament    Titularitat pública 
9. reserva per aparcament   Titularitat pública 
10. dipòsit d’aigua UA5, i xarxa wimax Titularitat pública dipòsit d’aigua i titularitat 

privada xarxa wimax 
11. aparcament    Titularitat pública 
12. aparcament i aula de cuina  Titularitat pública 
13. centre cívic    Titularitat pública 
14. hotel d’entitats    Titularitat pública 
15. Can Lluent: plaça i aparcament  Titularitat pública 
16. magatzem municipal, oficina de correus, oficines municipals i dispensari 
      Titularitat pública 
17. ajuntament    Titularitat pública 
18. aparcament    Titularitat pública 
19. església     Bisbat de Girona 
20. aparcament    Titularitat pública 
 
Previsions d’equipaments en sòl urbà: 
- geriàtric 
- pavelló poliesportiu 
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7.3.2 Equipaments en sòl no urbanitzable 
 

 
 

A. ermita de St.Onofre   Bisbat de Girona 
B. dipòsit d’aigua    Titularitat pública 
C. cementiri     Titularitat pública 
D. antena de telefonia    Titularitat privada 
E. equipament museístic (cooperativa, en tràmit segons MP15) 
F. depuradora URPASA (passarà a ser connexió a EDAR municipal. En tràmit el seu 
canvi d’ubicació segons MP15) 
G. depuradora municipal   Titularitat pública 
H. canal     Comunitat de regants 
I. estació receptora    Titularitat privada 
J. abocador (actualment clausurat)  Titularitat privada 
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7.4 Desenvolupament del sòl urbà 
 

L’estat actual de cadascuna d’aquestes unitats d’actuació i  plans especials és el 
següent: 
 

POLÍGON D’ACTUACIÓ SITUACIÓ

UA1 Obres d’urbanització recepcionades 

UA2 Modificació puntual en tramitació.

UA3 Obres d’urbanització recepcionades. 

UA4 Projectes d’urbanització i projecte de
reparcel·lació aprovats inicialment 

UA5 Projectes d’urbanització i projecte de
reparcel·lació aprovats inicialment. 
Per Decret d’Alcaldia de data 26 de maig de
2010, es va revocar i deixar sense efecte 
l’aprovació inicial del projecte de reparcel·lació. 

UA6 Obres d’urbanització recepcionades 

 
PE1  
PE2: BALCÓ DE L’EMPORDÀ Obres d’urbanització recepcionades. Falta 

recepcionar paviments 

 

7.5 Desenvolupament de sòl urbanitzable 
 
L’estat actual de cadascun d’aquests polígons de sòl urbanitzable és el següent: 
 

 
SECTOR 

SUBSECTOR SITUACIÓ

PP 1  Pendent de desenvolupament.
PP 2 SS 1 Pendent de desenvolupament.

SS 2 Executat i recepcionat
SS 3 Pendent d’executar els requeriments efectuats 

per l’ajuntament en data 3-11-2003. 
SS 4 Pendent de desenvolupament.

PP 3  Previsió que es promogui la seva tramitació 
prèviament al POUM.

PP 4  Previsió que es promogui la seva tramitació 
prèviament al POUM

PP 5  Executat i recepcionat
PP 6  Executat i recepcionat
PP 7  Pendent de desenvolupament
PP 8  Pla parcial i reparcel·lació aprovats 
PP 9  Modificació puntual aprovada
PP 10  Tramitació suspesa donat que es troba afectat 

pel PDU Serra de Rodes
PP 12  Pendent de desenvolupament; afectat pel PDU

Serra de Rodes 
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7.6 Balanç del desenvolupament del Text Refós de les NNSS Palau-
saverdera 
 
 
Les previsions contingudes en el Text Refós de les NNSS de Palau-saverdera han 
estat parcialment complertes, en especial pel que respecta a les previsions de 
creixement, tant dels sectors residencials, com de serveis. 
 
Actualment i tal com s’ha anat apuntant en relació als concrets àmbits de gestió 
delimitats pel planejament vigent, es pot comprovar que s’han executat, o com a mínim 
iniciat majoritàriament. 
 
El resultat de l’aplicació de les vigents normes ha aconseguit, parcialment, els objectius 
perseguits. 
 
En aquests moments les vies de comunicació del municipi de Palau-saverdera estan 
plenament consolidades, gràcies a la variant que es construí de la carretera GI-610, la 
rotonda que enllaça aquesta carretera amb la GIV 6102 i amb la carrer Nou que dona 
accés al nucli i carrer Vun, antiga carretera; respecte a les urbanitzacions els carrers 
Avd. Catalunya que  dona accés a la Urb. Mas Isaac i el Camí de Mas Romeu que 
dona accés a la Urb. Bellavista. 
 
Quedaria per desenvolupar o millorar la comunicació interior entre el nucli i les 
urbanitzacions per tal d’evitar que aquesta es realitzi a través de la GI-610, i així 
millorar la cohesió urbana i el trasllat interior de vehicles i persones. 
 
Respecte al dèficit d’equipaments detectat en el moment de l’aprovació de les NNSS, 
ja no és el mateix en la situació actual. 
 
S’ha aconseguit dotar al municipi d’un gran espai on es concentren els equipaments 
de major magnitud, camp de futbol, CEIP, Llar d’infants i deixalleria. 
 
Respecte als equipaments d’aparcament s’han aconseguit set indrets de no massa 
magnitud però ben repartits en el nucli. 
 
Els equipaments escolars donen cobertura a les necessitats docents del municipi; el 
CEIP Martí Inglés i la llar d’infants; no obstant, també és cert que aquestes previsions 
no són suficients i en un futur caldrà dotar segurament un nou equipament escolar de 
qualitat al municipi. 
 
Respecte als equipaments esportius, destaquem el gran espai situat a l’oest del 
municipi on hi ha el camp de futbol i, a més, espai suficient o en previsió per un futur 
pavelló poliesportiu que abastarà les necessitats del municipi. També hi ha un espai 
esportiu i parc infantil a sota la Urb. Mas Isaac. Faltaria cobrir les necessitats a l’altre 
zona residencial de la Urb. Bellavista. 
 
En canvi no s’ha aconseguit amb prou suficiència la implantació de dotacions culturals 
que permetin dotar al municipi d’una oferta de qualitat; tot i això, entre altres 
equipaments s’ha aconseguit un centre cívic, un hotel d’entitats, dispensari i oficines 
municipals i està en tràmit un equipament com a residència geriàtrica. 
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Respecte als equipaments per infraestructures s’han anat aconseguint els necessaris 
per el correcte desenvolupament dels serveis municipals. 
 
Per tot l’exposat, es pot afirmar que el planejament vigent ha està executat 
parcialment, majoritàriament s’han aconseguit el objectius primordials, essent 
convenient la revisió del planejament. 
 
 

7.7 Estructura general de l’ordenació. Descripció i avaluació 
d’alternatives 
 
Abans d’analitzar i descriure les alternatives considerades, cal tenir en compte el Pla 
Territorial de l’Empordà així com també el Pla Director de la Serra de Rodes, ja que 
aquests  documents adopten uns sistemes de referència que seran la base sobre la 
que cal treballar a l’hora d’establir els objectius de planejament urbanístic del poble. 
Cal puntualitzar que tots  dos plans directors són més restrictius respecte al que es 
preveia pel que fa a sòl  urbanitzable en el Planejament actualment vigent a Palau-
saverdera, de manera que en les diferents propostes que es fan (alternatives) 
s’agafarà com a referència bona part de les limitacions o requeriments que marca el 
Pla Director de la Serra de Rodes que serà bàsicament el que marcarà la pauta. 
 
Com ja s’ha dit, segons el Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines (PTP de 
les comarques gironines), Palau-saverdera està inclòs dins l’àmbit Badia Roses Nord, 
juntament amb els municipis de Roses, Castelló d’Empúries, Fortià, Pau, Pedret i 
Marzà, Riumors i Vilajuïga. La proposta que realitza el pla per a Palau-saverdera, és la 
de creixement moderat. Així mateix proposa, entre altres coses: 
 

- L’extinció o reducció de totes les zones urbanitzables situades al nord i est 
del nucli de Palau-saverdera. 

- L’extinció o reducció de la zona més propera al torrent del mas Oriol. 
- L’extinció o reducció de la petita zona industrial al sud, a peu de la GI-610. 
- 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. 
 
Per la seva part les principals característiques el Pla Director de la Serra de Rodes 
són: 
 

- Estableix al llarg de tota la franja nord del nucli urbà una àmplia zona de 
transició entre el límit del Parc Natural del Cap de Creus i les actuals o 
futures zones urbanes o urbanitzables. Aquesta franja tampó o de transició 
s’estén a tot l’ample del terme municipal i té continuïtat amb els municipis 
veïns (Pau per exemple). Aquest límit de sòl urbanitzable s’ha establert a 
l’entorn de la cota 154. Tota aquesta franja es defineix con sòl de connectivitat 
ecològica i paisatgística i evidentment passa a ser No Urbanitzable i afectaria 
parcialment els antics sectors de sòl urbanitzable PP4, PP3, PP2, PP12. 

 
- Proposa un ampli espai connector en tot el sector est del terme i que 

connectaria els Aiguamolls de l’Empordà amb el Parc Natural del Cap de 
Creus agafant com a límit en bona part el rec de les Cadelletes, catalogat 
com a Sòl No Urbanitzable d’alt valor  agrícola i connector i afectaria 
parcialment els antics sectors de sòl urbanitzable PP2, PP12, així com 
l’actual zona industrial del poble situada al peu de la carretera de Roses. 
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- Proposa un ampli espai o connector ecològic en el sector sud i sud-oest del 
municipi (també el cataloga com a Sòl No Urbanitzable d’alt valor agrícola i 
connector) que va des del límit del Parc Natural dels Aiguamolls fins a 
trobar la carretera de Roses, seguint els límits del rec de les Torroelles i dels 
Ferriols. 

 
- Proposa una zona de connector ecològic a l’entorn del Riutort que està 

catalogat com a Xarxa Natura 2.000 també com a connector ecològic entre el 
Cap de Creus i els Aiguamolls de l’Empordà pel sector oest del terme i 
passant entre el nucli urbà (per la zona del camp de futbol i la deixalleria) i la 
urbanització Mas Isaac que afectaria l’anterior sòl urbanitzable anomenat sector 
PP7 i que passaria integrament a sòl no urbanitzable de connectivitat ecològica i 
paisatgística, on només es permet una petita actuació, sempre en sòl no 
urbanitzable a l’entorn del Mas de l’Oriol 

 
- Modifica el vial previst de connexió entre el nucli urbà i la urbanització Mas 

Isaac passant-li-ho pel sud del camp de futbol i minimitzant el previsible 
impacte sobre  el Rec del Mas Oriol (Xarxa natura 2.000) i la sureda que 
l’envolta. 

 
Davant de tot això deixa unes zones lliures de protecció o amb el mínim nivell de 
protecció o sòl no urbanitzable de protecció preventiva entre la part urbana actual i la 
carretera de Roses, que és en teoria les úniques zones on es pot preveure algun tipus 
de creixement urbanístic del poble i sobre aquesta zona és com es plantegen les dues 
alternatives que analitzem tot seguit. 
 
Cal destacar pel que fa a alguns punts destacables d’aquest pla Director que: 
 

- No contempla la futura expansió de l’actual zona industrial situada al peu de la 
carretera de Roses que preveia el Planejament anterior, ja que es trobaria dins 
el que s’ha delimitat com a connector ecològic del sector est (antic PP10). 

 
- Proposa tota la superfície situada per sobre la carretera de Roses en el 

sector sud del nucli urbà actual i fins arribar a les zones de sòl urbanitzable dels 
antics sectors PP2 i PP12 com a sòl no urbanitzable de protecció 
preventiva, mentre que tot el sòl situat per sota la carretera s’ha plantejat 
algun tipus de protecció específic, de manera que no preveu cap possibilitat 
d’expansió del sòl urbà o urbanitzable en aquesta àmplia franja del municipi que 
va des del sud de la carretera de Roses fins els límits del Parc Natural dels 
Aiguamolls de l’Empordà. 

 
- No contempla la possibilitat d’ampliar l’actual zona d’equipaments municipals on 

trobem el camp de futbol, la deixalleria, les escoles,... fins arribar a la 
carretera de Roses (i amb el torrent del Riutort com a límit oest) tot i que 
tampoc ho revoca. 

 
En aquest apartat, l’objectiu principal és la descripció d’una manera esquemàtica de 
les diverses alternatives proposades en el POUM, així com la seva avaluació dels 
efectes globals i de les determinacions estructurals. 
 
D’acord amb les restriccions establertes dels diferents Plans Directors territorials, com 
a base inicial de treball pel desenvolupament del POUM es plantegen les següents 
alternatives: 
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Alternativa 0 
 
L’alternativa 0 correspon a la situació actual d’acord amb el Planejament vigent. 
 
En l’actualitat, el municipi de Palau-saverdera, ja té un planejament relativament nou i 
aprovat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona el 16 de març del 2006 i 
publicat en el DOGC amb data 4 de juliol del 2006. 
 
En aquesta alternativa i sobretot després de les restriccions marcades pels diversos 
Plans  Territorials (de l’Empordà i de les Comarques Gironines), així com també les 
directrius que estableix el Pla Director Urbanístic del Sòl no urbanitzat de la Serra de 
Rodes i entorns s’ha vist que no s’ajustava, sobretot pel que fa referència a sòl 
urbanitzable a desenvolupar als requeriments dels mateixos. 
 
Aquest planejament actualment vigent preveu un creixement més gran que el previst 
en els Plans Directors, sobretot en el sector nord-est del municipi, i per altra part 
contempla que diverses àrees de desenvolupament puguin arribar fins just el límit del 
Parc Natural del Cap de Creus. 
 
Sota aquesta premissa el Planejament actual quedaria desfasat i cal plantejar noves 
propostes que s’ajustin millor a les directrius marcades pels Plans Territorials i Plans 
Directors que afectin el municipi, de manera que es vol potenciar els valors ecològics i 
també l’espai connector que trobem en tot el sector Est entre el Parc Natural dels 
Aiguamolls de l’Empordà i el Parc Natural del Cap de Creus i més concretament la 
Serra de Rodes. 
 
Aquesta alternativa 0 presenta problemes significatius com són: 
 

- No s’ajusta a les directrius marcades pels Plans Territorials i Plans Directors 
(Empordà, Comarques Gironines, Serra de Rodes...). 

- Proposa un creixement molt important en el sector nord-est que arriba fins els 
límits del Parc Natural del Cap de Creus i no deixa cap zona de transició o 
tampó entre els límits del Parc Natural i el futur sòl urbà. 

- No estableix cap figura de protecció en el connector ecològic de connector de 
Palau-Mas Fumats. 

- Proposa una dispersió important de sòl urbanitzable en tot el sector est i 
nord-est a base en gran part de segones residències. 

- Alguns dels sectors previstos com a sòl urbanitzable, sobretot el sector 
nord-est, correspondrien a terrenys amb un relleu lleugerament accidentat i la 
seva urbanització podria comportar moviments de terres i canvis en el 
paisatge prou significatius. 

- Contempla la possible ampliació de la zona industrial actual situada al peu de 
la carretera de Roses i que es troba dins el que s’ha anomenat connector Mas 
Fumats. 

- No contempla zones de protecció específiques a l’entorn de determinades 
rieres que poden tenir un paper interessant com a corredor biològic. 
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Alternativa 1 
 
En aquest cas es fa una proposta on, complint les exigències dels diversos Plans 
Territorials i Plans Directors (Empordà, Comarques Gironines, Serra de Rodes...), es 
procura donar sortida a diverses necessitats que s’han generat en el poble des de 
l’aprovació del planejament actual fins a dia d’avui i en part vinculat amb les 
restriccions imposades pels diversos Plans territorials. 
 
Com a canvis més significatius respecte a l’alternativa 0 tenim: 
 

- Adequació del sector discontinu PP12 del planejament vigent amb les 
limitacions establertes pel Pla Director Urbanístic del sòl no Urbanitzable de la 
Serra de Rodes i entorns de manera que tot la zona nord passaria a ser sòl no 
urbanitzable de protecció ecològica i paisatgística al igual que la meitat est 
de la zona sud, quedant com urbanitzable només la part oest del tram sud. 

 
- Passar a sòl no urbanitzable de protecció ecològica i paisatgística tot el 

sector PP7 situat a l’entorn del Mas Oriol i que aniria des del camí de la 
Pedrera a la urbanització (oest) fins el Rec del Mas Oriol (inclòs dins els límits 
de la Xarxa Natura 2000). 

 
- Adequació del sector PP4 situat al nord del nucli urbà a l’entorn de Can 

Rotllan de manera que la part nord passaria a ser sòl no urbanitzable de 
protecció paisatgística i a més es crea una franja de sòl no urbanitzable de 
protecció hidrogràfica a l’entorn del rec de sant Onofre 

 
- Adequació del sector PP3 situat al nord del poble de Palau, on trobem la font 

de Palau i l’Olivar d’en Muní i creuat pel rec de les Trilles, deixant tot una 
franja de terreny no urbanitzable de protecció paisatgística a l‘est del rec de 
les Trilles i en la part de nord. 

 
- Reducció molt important de tot el sector discontinuo PP2 (format a dia 

d’avui per 3 subsectors, ja que el subsector 2 ja està consolidat i construït) i que 
envolta la urbanització Bellavista per l’est, oest i sud, deixant una ampla franja 
de protecció paisatgística en tot l’extrem est i una zona de protecció 
hidrogràfica a l’entorn del rec de la Fantasia que fa de límit del subsector 1. 
Correspon a una adequació  d’acord amb les limitacions que determina el Pla 
Director de la Serra de Rodes, ja que també aprofita l’ampliació pel sud que ja 
preveu l’esmentat Pla Director del  subsector 4 a l’entorn de Can Llobet. 

 
- Proposta el canvi a sòl urbanitzable de la continuació pel sud del PP2 i 

concretament del subsector 4 fins arribar a la colònia Alemanya i a la 
carretera d’accés a Bellavista però sense ocupar la franja de terreny més 
accidentat que baixa cap el reg del Mas Blanc quedant com a límit la cota 90 
en l’extrem nord i la cota 70 en el sud. 

 
- Proposa una zona d’equipaments a continuació de la que ja trobem actualment, 

on hi ha el camp de futbol i la deixalleria ampliant-la lleugerament només en el 
sector sud-est fins el reg Modregal i pel sector sud-oest fins el reg del Mas 
Oriol i la franja de protecció (xarxa natura 2000) com a límit oest. 
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- Estableix una franja de protecció (protecció hidrològica) al llarg de tots els 
cursos fluvials i torrents més significatius que van de la serra de Verdera en 
direcció sud cap els Aiguamolls. 

 
- Manté la franja connectora en tot el sector est del poble com a sòl de 

protecció ecològic que ja preveia el Serra de Rodes 
 

- No preveu l’ampliació de la zona industrial situada al peu de la carretera GI-610. 
Això pot ser un problema, ja que no dóna alternativa a la sortida de les diferents 
activitats industrials que encara queden dins el casc urbà del poble i que els 
obligaria a instal·lar-se en altres pobles 

 
 

Alternativa 2 
 
Aquesta alternativa proposa ampliar les necessitats de sòl urbanitzable si ho 
comparem amb la proposta anterior concretament en dos zones concretes, mentre que 
la resta seria idèntica a la proposta 1. Així les principals línies d’actuació que es 
proposen són: 
 

- Incloure una nova pastilla de sòl urbanitzable just al sud del Sun Village que 
tindria com a límit nord el carrer Holanda de la urbanització, com a límit oest el 
rec que baixa de la urbanització i com a límit oest l’entorn del mas 
Llimonenc. 

 
- Proposa donar continuïtat al sector urbanitzable del PP9 pel sud fins arribar a la 

carretera de Roses (millor dit l’antic traçat de la carretera GI-610) i tindria 
com a límit est el rec de les Trilles. 

 
- Proposa donar continuïtat a la zona d’equipaments de sota el camp de 

futbol, ampliant-la i donar-hi continuïtat fins a la carretera de Roses. 
 

- En sub sector 4 del PP2 s’amplia en el sentit est respecte al previst en 
l’alternativa 1 fins arribar com a límit est el rec del Mas Blanc agafant una 
franja de terreny accidentat amb oliveres. 
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8. MEMÒRIA DE L’ORDENACIÓ DEL POUM 
 
 

8.1 Criteris i objectius urbanístics 
 
Donat el temps transcorregut des de l’aprovació de les vigents Normes Subsidiàries, 
es fa necessari adaptar el Pla als nous criteris socials i mediambientals que regeixen 
els models d’assentament urbà en el territori. 
 
L’entrada en vigor de la normativa urbanística Catalana, refosa en el vigent DL 1/2010 
de 3 d’Agost pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme, fan convenient 
l’adaptació del planejament a aquest règim jurídic -urbanístic. 
 
La incidència del planejament territorial citat sobre el vigent planejament municipal, 
fan inqüestionable la necessitat d’adaptar-lo al mateix procedint a qualificar el sol 
d’acord amb unes directrius territorials d’obligat compliment, així com a utilitzar de les 
eines de gestió urbanística disposades en aquest planejament territorial per a 
compensar les afectacions que l’ordenació territorial comporta. 
 
Finalment, tampoc es pot obviar que el document del POUM es presenta com la figura 
idònia per a revisar el planejament municipal, que permet abordar un anàlisis global 
del municipi en relació amb la ordenació del sector dels que fou part del Pla Parcial 
d’ordenació Urbanitzacions Palau SA. El TSJC va dictar Sentència en data 15 de 
setembre de 2.008 on va resoldre declarar la nul·litat de la llicència d’obres de data 13 
de setembre de 2.001 atorgada pel Ple de l’Ajuntament de Palau-saverdera a l’entitat 
URPASA. 
 
El Tribunal afirma que l’ús de vivenda, entès com a residència familiar no està permès 
en aquells terrenys, essent el seu ús hoteler admetent subzones o subclasses de 
usos tals com el comercial i residencial però sempre relacionat amb l’ús “hoteler” que 
els avarca. 
 
Així dons, i partint d’aquestes premisses i en l’actual marc de revisió del Planejament, 
en un primer estadi s’ha adaptat al planejament municipal les previsions contemplades 
al planejament territorial, que precisament assenyala com a criteri essencial la 
concentració del sostre edificable, front del creixement urbà en extensió.  
 
Un altre dels objectius d’aquest POUM ha estat la recerca del sòl idoni i qualificat amb 
ús hoteler i amb prou entitat, que permetés la implantació i viabilitat d’una estructura 
hotelera de qualitat al municipi.  
 
S’han qualificat amb ús hoteler dues porcions de sòl de 9.000 m2 i 15.000 m2 
aproximadament en dos  extrems del municipi. El primer, ja qualificat en el PGOU 
vigent però amb un índex d’edificabilitat que no va atraure a empreses hoteleres, 
situat al costat de la urbanització Bellavista i propera al nucli urbà, permetrà la 
implantació d’un equipament hoteler d’uns 9.000 m2 de sostre. El segon, situat al límit 
del terme municipal amb Pau, i sota la  urbanització de Ca n’Isaac, també en la 
mateixa situació que en l’anterior, es proposa  colmatar aquest sol hoteler amb una 
edificabilitat d’uns 5.500 m2, que anirà completat amb una oferta d’oci de complex 
esportiu a l’aire lliure situat sota la carretera de Vilajuïga a Roses. 
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La oferta de residencia assistida per a la gent gran, ha estat també objecte d’anàlisis 
pel POUM. Vist l’execució de la residència existent en l’àmbit situat entre la urbanització 
Mas Isaac i el sector urbanitzable SUD-6, així com la prevista en terreny qualificat 
d’equipament municipal, han fet veure que aquesta oferta i ús del sòl per a residència 
assistida ja es suficient. 
 
En aquest emplaçament on s’ubica el Sun Village, el sòl amb ús residencial o habitatge 
s’ha mostrat com el més adequat i idoni. Els blocs d’edificis plurifamiliars, s’adapten 
amb el model de poble que determina l’aplicació del planejament territorial del PDUSR. 
I donat que l’edificació executada on s’ubica el Sun Village compleix amb els criteris del 
PDUSR, el POUM preveu  l’execució de dos blocs plurifamiliars amb ús residencial, a 
les zones properes, que completaran aquest caràcter urbà, evitant la construcció en 
dispersió.  
 
Podem dir i afirmar  que la clau atorgada no suposa unes condicions d’edificabilitat, 
ocupació i alçades diferencials respecte a la resta de l’entorn qualificat de blocs 
residencials aïllats, clau 6. 
 
Aquesta opció dons s’ha vist com la més idònia donat l’evident interès públic en 
aconseguir un model de poble que concentra l’edificabilitat de la tipologia plurifamiliar 
en aquesta zona, d’acord amb els criteris del planejament territorial (el Pla Territorial 
Parcial de les Comarques Gironines assumeix el Pla Director Urbanístic de la Serra de 
Rodes) i que, en funció d’aquest interès públic, permet mantenir l’edificació del Sun 
Village i els usos existents en l’actualitat. Com es dirà a continuació, en aquesta zona 
existeixen les zones d’equipaments municipals més importants del municipi, que estan 
dissenyades per la utilització dels habitants residents en el municipi. Per tant, es 
justifica també des de l’interès públic i organització dels sistemes d’equipaments, que la 
zona més propera al sistema d’equipaments municipals es qualifiqui com a zona 
d’habitatges plurifamiliars, i, per tant, les zones hoteleres es situïn en indrets del 
municipi de més baixa densitat, en el sentit que els usuaris d’aquestes establiments 
(ocupació temporal), no ho són dels equipaments, sinó que la seva estada a Palau 
Saverdera té una finalitat exclusivament turística de coneixement el territori i, per tant, 
que durant la jornada es desplacen a altres municipis o visiten els espais naturals que 
envolten el municipi (Cap de Creus i Aiguamolls). 
 
Cal tenir en compte, doncs, que el model urbanístic plantejat en els tres nuclis del 
municipi, nucli antic, Urb. Mas Isaac i Urb. Bellavista, tenen un model similar, així 
s’estructuren en forma de sediments o capes. Per sobre de la carretera de Vilajuïga a 
Roses, s’implanta una zona de protecció formada per zones verdes, en el següent 
esgraó, s’implanta la zona urbana bàsicament residencial plurifamiliar i amb la majoria  
d’equipaments; un tercer esgraó amb una zona residencial unifamiliar extensiva, i una 
última franja de protecció – transició amb la zona PEIN 
 
En aquesta mateixa línia i seguint les directrius del Pla Territorial Parcial de les 
Comarques Gironines s’ha previst la creació de dos nous sectors,  el PAU-10 i el PAU-
6; aquets sectors tenen un origen diferent però un objectiu comú.  
 
L’origen del PAU-10 és un sòl urbà previst per a la construcció d’un hotel, d’un 
equipament privat assistencial o similar, mentre que l’origen del PAU-6 és un sòl no 
urbanitzable sense cap tipus de protecció especial. 
 
L’objectiu d’aquests sectors és permetre la  implantació concreció d’un model 
d’habitatge plurifamiliar que no es contemplava originalment en la urbanització de Mas 
Isaac, seguint  amb el model previst de capes en sentit ascendent de major a menor 
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densitat. Destacar que és important per a l’interès públic, que amb aquestes dues 
actuacions s’aconseguiran per cessió gratuïta dos espais lliures amb una orografia apta 
per a dotar-los d’una idònia zona verda urbana, donat que les zones verdes del Mas 
Issac són espais lliures situats en sentit vertical a est i oest de la urbanització, amb 
pendents importants que dificulten la instal·lació d’un espai verd urbà.  
 
Per tant, el nou POUM respecte al planejament vigent, només suposa una 
reorganització i ordenació d’usos sense increments d’edificabilitat, amb l’excepció de 
les zones hoteleres, ja explicades en un punt anterior 
 
Un altre element important a destacar és la previsió que fa el pla que preveu una gran 
superfície destinada a equipaments a la banda oest del nucli tradicional com ampliació 
de la ja existent. Aquest espai té actualment una superfície de 4,64 hectàrees i es 
preveu una ampliació de 2,31 hectàrees més que provenen de les cessions del SUD’s 
que per la seva situació o orografia no són adients per enquibir-ne. Aquest espai es 
destinarà a la previsió de l’emplaçament d’una nova escola, un nou complex esportiu 
supramunicipal, també es preveu en aquest indret diferents bosses d’aparcament 
dissuasori per tal de millorar la mobilitat del municipi al disminuir-ne la circulació 
rodada i la resta quedarà pendent d’assignació d’usos concrets segons les necessitats 
del municipi. 
 
També es preveuen espais més reduïts que provindran de les cessions dels SUD-1, 
SUD-2 i SUD-5 que es situaran a la banda sud del municipi, que es destinaran a 
equipaments de menor escala. 
 
Si recollim totes les dades ens troben que Palau te una previsió de 4,46 hectàrees per 
equipaments lligats a serveis d’usos residencials. 
 
Si tenim en compte que el municipi actualment te 7,7 hectàrees destinades a 
equipaments lligats amb usos residencials aconseguim un total de 12,16 ha. 
Aquestes dades ens donen uns ratis molt alt per habitant ja que si la previsió és de 
2.800 habitants, és de 43,42 m² de sòl destinat a equipament per habitant, rati molt 
superior a la mitjana de les nostres ciutats. 
 
Amb aquestes previsions Palau podrà disposar de sòl suficient i amb escreix per poder 
emplaçar una nova escola, construir escoles bressol i casals infantils, la biblioteca, el 
centre d’atenció primària, centres de dia, equipaments esportius i d’altres i en cas 
necessari destinar-ne una part a habitatge dotacional en cas que sigui necessari. 
 
Pel que fa a les bases a adoptar en l’ordenació urbanística del Pla d’ordenació 
urbanística municipal de Palau-saverdera, es proposen els següents criteris: 
 

1.- En primer lloc per resoldre la gestió que comporta el fet de l’aprovació 
definitiva del Pla Director Urbanístic Serra de Rodes, que afecta directament el sòl 
urbanitzable i no urbanitzable del municipi. 

2.- El canvi de marc urbanístic, amb l’aprovació de la Llei d’Urbanisme de 
Catalunya, requereix la necessitat d’adaptar el planejament vigent a les actuals 
terminologies i a les figures urbanístiques vigents per a l’execució del planejament. 

3.- La necessitat d’analitzar les necessitats del municipi per tal de tenir una 
perspectiva suficient a l’hora d’implantar els habitatges en règim de protecció oficial que 
resultin de l’execució del planejament. 

4.- Contemplar les incidències del planejament territorial que conflueix en el 
municipi, el ja  indicat PDU Serra de Rodes, el pla director territorial del Empordà i 
els plans d’espais d’interès natural de Catalunya, el Pla Especial dels Aiguamolls. 
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5.- Efectuar operacions puntuals de “cirurgia urbanística” per a completar i 
sorgir diferents buits en zones urbanes. Propostes d’àmbits de reforma interior, 
reurbanització i/o modificar el model urbanístic. 

6.- Especialment, oferir una millor regulació per tal de permetre harmonitzar 
aquest desenvolupament urbanístic amb el model dels usos del sòl. 

7.- Així mateix preveure completar o implantar els sistemes de 
subministrament de serveis públics que garanteixin aquest subministrament en les 
temporades estivals amb gran afluència de població al municipi. 

8.- Ordenar els usos dels terrenys no urbanitzables. 
 
 

8.2 Detall de les determinacions i classificacions del pla 
 

Com a marc per a les justificacions indicades i detall de les previsions d’aquest 
document, es relaciona a continuació la superfície i paràmetres de sòl classificat i 
qualificat pel POUM segons els diferents tipus de règim urbanístic. 
 
Quadre 1. Superfícies de sòl classificades pel POUM segons règim de sòl.  
 

Clau 1 PEA Zona de reserva PEA 94,9557 ha  

Clau 3 PEA Zona agronatural PEA 12,5445 ha  

Clau 4 PEA Zona agrícola i forestal PEA 353,0244 ha  

Clau 6 PEA 
Zona perifèrica de protecció i 
connexió PEA 

381,8338 ha  

Clau 4 PECC Zona PEIN Cap de Creus 393,9966 ha  

Nue-eco 
Sòls de connectivitat 
ecològica i paisatgística 

46,6065 ha  

Nue-agro Zona d’alt valor agrícola 192,6259 ha  

UN Zona de protecció preventiva 35,1278 ha  

 TOTAL ZONES EN SNU 1.510,7152 ha 91,51 %

SUDr 
Sòl urbanitzable delimitat 
residencial 

48,7023 ha  

 TOTAL SÒL URBANITZABLE 48,70 ha 2,95 %

SUCr Sòl urbà residencial 91,4100 ha  

 TOTAL SÒL URBÀ 91,41 ha 5,54 %

   

 TOTAL TERME MUNICIPAL 1.650,8252 ha 100,00%

 
 

8.3 Sol urbà. Reestructuració i reajustament 
 
En relació als criteris aplicats en la definició del sòl urbà, es proposa, en primer lloc, la 
definició i regulació detallada de les alineacions i les rasants de la vialitat sobre una 
nova cartografia a escala 1/1000. 
 
La nova zonificació proposada té present els valors històrics del municipi i els seus 
creixements primaris amb la identificació de les tipologies de nucli antic, de verd privat, i 
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creixements rurals, diferenciats dels posteriors eixamples i dels nous creixements 
moderns. 
 
Dins d’aquesta classe de sòl, i d’acord amb la legislació urbanística vigent, es 
diferencia el sòl urbà consolidat del sòl urbà no consolidat, i es delimita polígons 
d’actuació urbanística en aquells àmbits en els quals calgui efectuar cessions de sòl 
amb destí a zones verdes i equipaments per incorporar-se a aquests tipus de sòl, o bé 
en aquells àmbits en els quals calgui precisar les característiques i el traçat d’obres 
d’urbanització, bàsiques. En aquests casos s’han establert les antigues UA’s que no 
han estat totalment desenvolupades i uns polígons de nova creació. 
 
Les àrees de sòls urbans no consolidats s’apliquen en els espais on es necessari 
revisar o completar la seva ordenació. També es preveuen per tal d’alliberar espais ara 
ocupats o per tal d’introduir millores en l’estructura viària o espais d’equipaments del 
nucli. 
 
PMU-1 és nou sector segregat de l’antic sector urbanitzable PP1. Aquest sector es 
genera per tal de dotar en un lloc estratègic del  municipi 4985 m² de sostre destinats a 
habitatge social, es considera la seva situació estratègica per la seva situació propera al 
nucli urbà i com element xarnera entre aquest i els nous sectors urbanitzables situats al 
sud. Per aquest conceptes es proposa que el sistema d’actuació adient sigui el de 
cooperació. 
 
PMU-2, antic sector UA2, el disseny previst en el planejament vigent preveia una zona 
verda adossada al límit nord del sector, sense tenir en compte la possibilitat de dotar de 
zones verdes privades a la renglera d’habitatges situats al nord del sector, a més 
preveia una edificació alineada a vial i una altre zona per habitatges unifamiliars; per tot 
lo exposat s’ha previst una distribució més esponjada respecte als vials preexistents i a 
les edificacions veïnes i una tipologia més acord i respectuosa amb l’entorn. A nivell 
paramètric és similar a l’antic polígon. 
 
PAU-3, sector nou, situat a l’entrada del municipi, l’objectiu principal és aconseguir una 
zona verda a l’entrada del municipi i la recuperació de la traça antiga de la carretera de 
Vilajuïga a Roses. 
 
PAU-4, idèntica a la UA4, en aquests moments es troba en tràmit la seva execució. 
PAU-5, idèntica a la UA5, en aquests moments es troba en tràmit la seva execució. 
 
PAU-6, sector nou, situat a l’est del municipi, l’objectiu principal de consolidar l’oferta 
d’habitatge plurifamiliar lliure i de protecció. 
 
PAU-7, antic UA-BE, situat dins del nucli, proposa una reordenació d’una illa del nucli 
amb la incorporació d’un nou vial de circulació restringida. 
 
PAU-8 idèntic PE1, en aquests moments es troba en tràmit la seva execució. 
 
PAU-9, sector nou, de consolidació urbana, situada al est del nucli, amb l’objectiu que 
permeti ordenar el polígon, aconseguir un vial de connexió entre el nucli i les 
urbanitzacions a l’est del mateix. 
 
PAU-10, sector nou, de consolidació urbana, situada sota el Mas Isaac al oest del 
municipi, amb l’objectiu de preservar els valors arquitectònics i paisatgístics del conjunt, 
s’aconsegueix un espai públic.  
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8.4 Sòl urbanitzable 
 
Els criteris que regeixen la classificació del sòl urbanitzable responen als requeriments 
fixats pel marc urbanístic vigent. 
 
No es produeix cap nou sector urbanitzable que no estigués previst per el PDU Serra 
de Rodes. 
 
Pel que respecta als sectors pendents de desenvolupar, el pla fixa les determinacions 
per al desplegament i la gestió; en concret defineix com els afecte el nou paràmetre de 
densitat d’habitatges que proposa el PDU Serra de Rodes per els diferents sòls 
urbanitzables del municipi. 
En general, tots els sectors afectats per PDU Serra de Rodes, el pla preveu les zones 
de protecció fixades pel PDU Serra de Rodes, i proposa que el seu desenvolupament 
segueixi els següents criteris: 
 

- cessions per equipaments, com a sector discontinu i concentrades com a 
ampliació de la zona d’equipaments existent. 

- distribució de l’habitatge aïllat a les zones situades més al  nord i concentració 
de la resta dels habitatges a la zones més properes al nucli. 

- densitat d’habitatges de  20 ha/ha per els sectors propers al nucli i de 15 ha/ha 
per els del perímetre. 

- les zones de protecció hidràulica i paisatgística, grafiades i assenyalades en els 
plànols d’ordenació. 

- Propostes de vialitat i d’interconnexió amb el municipi i entre elles. 
 
Els nous sectors urbanitzables són: 
 
SUD-1, antic PP1 del que s’ha exclòs  la zona del PMU-1i s’ha incorporat un sector 
discontinu a la zona d’equipaments. 
 
SUD-2, antic PP2 subsectors SS3 i SS4, amb les limitacions establertes per el PDU 
Serra de Rodes. 
 
SUD-3, antic PP2 subsector SS1, amb les limitacions establertes per el PDU Serra de 
Rodes. 
 
SUD-4, antics PP3 i PP4, amb les limitacions establertes per el PDU Serra de Rodes. 
 
SUD-5, antic PP9 ajustat als límits de propietat. 
 
SUD-6, antic PP8, amb pla parcial i projecte de reparcel·lació aprovat, es respecta les 
previsions d’aquest i se li permet un increment de la densitat d’habitatges fins a 15 
hab/ha, seguint el criteri de la resta de sectors. En aquest suposat cas caldrà tenir en 
compte els articles 96, 99 i 100 del Decret Legislatiu 1/2010 referents a donar 
compliment a determinades especificacions i estàndards urbanístics en supòsits de 
modificacions de planejament general. 
 
SUND-1, 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 aquest separadors entre 
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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 per que la realitat acabi sent la prevista. 
 
 

8.5 Sòl no urbanitzable 
 
El reconeixement del valor del paisatge que conforma l’entorn natural del municipi, 
abastament estudiat i definit en  els Plans especials de protecció del medi natural i del 
paisatge previstos en les lleis de creació dels Espais Naturals d’especial protecció de 
Cap de Creus, Aiguamolls de l’Empordà i l’Albera, així com dels espais d’ampliació de 
la Xarxa Natura 2000, hauria d’esser una altre de les bases de partida del nou pla i la 
seva preservació es també la garantia del manteniment de la qualitat del entorn i la 
qualitat de vida per als seus habitants. 
 
El Pla territorial parcial de les comarques gironines, avalat per diversos estudis 
territorials previs, constata que el vessant meridional de la serra de Rodes constitueix 
un territori particularment sensible, des del punt de vista paisatgístic i ambiental, atesa 
la configuració del peu de mont de la Serra i la seva situació estratègica entre els 
espais naturals de la serra de l’Albera i el cap de Creus i l’espai natural dels Aiguamolls 
de l’Empordà. 
 
En aquest sentit el PDU Serra de Rodes, de conformitat amb el planejament territorial i 
atenent  els plans d’ordenació urbanístics municipals actuals, pren entre d’altres les 
següents determinacions: 
 

a) Directrius per a coordinar l’ordenació urbanística d’un territori d’abast 
supramunicipal. 

 
b) Determinacions sobre el desenvolupament urbanístic sostenible, la mobilitat de 

les persones i mercaderies i transport públic. 
 

c) Mesures de protecció del sòl no urbanitzable, i els criteris per a 
l’estructuració orgànica d’aquest sòl. 

 
Així els quatre propòsits generals o objectius del PDU Serra de Rodes, són els 
següents: 
 
- Urbanístic: El Pla director ha de permetre evitar la continuació indefinida de 
l’ocupació urbana del territori del peu de mont que configura el corredor entre els 
espais naturals del Cap de Creus i els aiguamolls de l’Empordà, tot evitant la 
constitució d’un continu urbanitzat. 
 
- Patrimonial: El Pla director ha de preservar l’espai lliure d’edificació dins d’aquesta 
àrea atesos els seus valors paisatgístics, històrics, ambientals, agrícoles i simbòlics de 
lleure i qualitat de vida. 
 
- Ambiental: El Pla director ha de possibilitar les continuïtats en el territori d’espais 
connectors entre els espais protegits del Parc Natural de la Serra de Rodes i Cap de 
Creus i el Parc Natural dels aiguamolls de l’Empordà, tot assegurant la qualitat 
ambiental i especialment la connectivitat i l’intercanvi biològic entre aquests espais 
especialment protegits. 
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- Econòmic: El Pla director ha d’incorporar mesures per gestionar l’espai d’aquest 
territori com un recurs bàsic i durador per al desenvolupament econòmic, el turisme i la 
qualitat de vida de la població. 
 
D’altra banda, el POUM defineix la relació entre el sòl urbà i el sol no urbanitzable, tant 
en els punts de confluència –les “façanes”- com en els punts a on un i altre 
s’interrelacionen, com per exemple resseguint les lleres de rieres, que envoltades per 
les zones urbanes poden esdevenir franges d’espais lliures i de vegetació que 
penetren dins del teixit urbà. 
 

8.6 Paisatge i territori. Objectius 
 

- Protegir aquells espais que tenen un valor geogràfic i paisatgístic, o 
característiques singulars i que no disposen de normativa adequada, per tal de 
preservar-los de la urbanització i garantir-ne el manteniment de les seves 
qualitats mediambientals i del seu paisatge. 

 
- En el cas dels espai d’interès natural potenciar el seu valor com a referent 

identificador de la qualitat ambiental del municipi, i preveure la possible 
ampliació dels seus límits. 

 
- Potenciar el reconeixement dels valors del paisatge com element diferencial i 

de qualitat de l’oferta turística. 
 

- Definir les característiques, usos i, si s’escau, instruments de gestió del sòl no 
urbanitzable. 

 
- Buscar la integració entre els espais lliures del sòl no urbanitzable amb els 

espais verds del sòl urbà, facilitant les connexions i els camins d’enllaç entre 
l’àrea urbana i els terrenys agrícoles i forestals propers. 

 
 

8.7 Model urbà 
 
Definició de l’estructura general i del model de territori (article 58.1.c). 
Per tal de garantir la sostenibilitat del desenvolupament urbanístic, el model 
d’ordenació que planteja el Pla preveu la utilització racional del territori amb el 
reconeixement dels potencials ambientals i culturals que aquest ofereix i la seva 
conseqüent potenciació i protecció així com la coordinada disposició dels espais 
adequats per al desplegament de les activitats humanes ja sigui dins el caire productiu, 
el residencial o el lúdic. Totes aquestes determinacions han d’estar degudament 
estructurades amb una xarxa d’infraestructures racional i sostenible. 
 
Aquest plantejament ha de garantir, abans de res, la  pervivència de les virtuts i 
qualitats del municipi per a generacions presents i futures amb l’assoliment de la 
necessària qualitat de vida de la població. 
 
Per tot això, el model de territori que defineix el pla proposa la localització de les àrees 
de  creixement en emplaçaments concentrats que evitin la dispersió en el territori i 
l’ocupació innecessària de sòl que dificulti el gaudiment dels valors naturals i culturals i 
dificulti la sostenibilitat del sistema. 
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En concret, els creixement del municipi es concentren en el nucli principal o zones 
properes on hi coincideix el millor nivell de serveis i equipaments així com 
l’accessibilitat més gran. 
 
El dimensionat dels creixements i les actuacions que proposa el pla es fonamenten 
amb les previsions de creixement social i econòmic que es detalla en l’apartat 
corresponent i que preveu la transformació d’una societat originàriament rural cap a 
una societat amb una economia basada en el serveis, i amb una especial consideració 
de la cultura del lleure mercès a la potenciació dels valors patrimonials i naturals que 
disposa el municipi. 
 
Així, el pla proposa un seguit d’actuacions mitjançant la delimitació de sectors i 
polígons d’actuació urbanística que han de permetre portar a terme les intervencions 
puntuals encaminades a l’assoliment dels objectius i criteris enunciats en els punts 
precedents amb la conjuminació dels interessos econòmics de les promocions privades 
i els interessos públics que persegueixen l’obtenció d’un marc territorial eficient que 
possibiliti la qualitat de vida de la població i la formació d’un espai sostenible. 
 
El municipi està format pel nucli, i els dos sòls residencials situats a est i oest del 
mateix. 
 
Les determinacions del pla preveuen la consolidació dels creixements residencials en 
el nucli amb més i millor nivell d’infraestructures i serveis mercès a la seva localització 
dins el sistema  urbà territorial consolidat. Les noves actuacions previstes en aquest 
nucli han de permetre completar i millorar de les infraestructures i els serveis que es 
formalitzaran com els dinamitzadors socials del municipi. 
 
Totes aquestes determinacions es prenen en funció de les possibilitats de les xarxes 
d’infraestructures disponibles en coherència amb els objectius d’establir una estructura 
general del territori sostenible i un model d’ocupació eficient. 
 
D’altra banda, el Pla efectua el reconeixement dels valors naturals dels espais 
compresos dins els municipi que compta amb elements catalogats molt importants 
recull la protecció establerta sense que complementa amb la introducció de noves 
proteccions perifèriques que han de permetre la formalització i consolidació de 
corredors naturals i una adequada estructuració de l’espai de sòl no urbanitzable amb 
la preservació dels recursos natural que disposa. 
 
Finalment, indicar que la transformació de l’economia rural cap a una economia de 
serveis demana la delimitació d’espais òptims i ben connectats amb les xarxes de 
comunicacions bàsiques. En aquest sentit, el pla delimita sectors aptes per a aquests 
usos, en un entorn ben enllaçat amb el sistema viari i compatible amb els la localització 
dels usos residencials del municipi tot això en aplicació del criteris d’evitar la dispersió i 
la preservació dels valors paisatgístics segons amb el que preveu l’article 3 del Decret 
Legislatiu 1/2010. 
 
 

8.8 Foment de l’economia. Objectius principals 
 
En aquest sentit el POUM, proposa potenciar dues zones hoteleres que complementin 
la pobre oferta actual, manteniment del comerç i del turisme de petita escala, possibilita 
la instal·lació d’un mirador del Parc Natural de l’Albera, d’un complex esportiu i la 
recuperació de la  Cooperativa. També permet el manteniment de la petita industria 
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encara que en situació de precarietat, però sobretot fomenta l’interès turístic del 
municipi, dues zones PEIN, restes neolítiques i un valor afegit paisatgístic. 
 
 

8.9 Política d’habitatge. Objectius principals 
 
El POUM és l’instrument bàsic per a permetre aconseguir la millora de la qualitat de 
vida dels ciutadans. El planejament urbanístic preveu espais i serveis públics necessaris 
per a una bona qualitat de vida, espais essencials pel dia a dia de les persones, 
espais destinats a l’educació, salut, oci, cultura. 
Si bé el nivell d’equipaments d’aquestes característiques és suficient al municipi de 
Palau-saverdera, el fet que en els darrers anys es produís un gran increment del parc 
immobiliari al nostre país, ha portat que l’accés a l’habitatge, pel seu encariment 
econòmic, sigui molt difícil per a la ciutadania. 
 
 

8.10 Foments de la sostenibilitat. Mesures pel desenvolupament 
sostenible adoptades 
 
El model urbanístic proposat pel Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Palau 
s’adequa fidelment als criteris de desenvolupament sostenible, fixats als articles 3 i 9 
del Decret Legislatiu 1/2005. 
 
La racionalitat en la utilització del territori es fa palesa en la compatibilitat del model 
proposat, que planteja un desenvolupament molt focalitzat en la rehabilitació i 
consolidació dels teixits històrics. Els creixements es preveuen en espais immediats a 
les àrees consolidades i es plantegen sota la millora de l’estructura general del 
municipi i la constitució d’importants espais de dotacions i equipaments públics. 
El dimensionat del creixement es realitza en funció de les expectatives de creixement 
actuals i que s’apliquen en el territori amb densitats adequades a les característiques 
del municipi i que garanteixen el manteniment dels criteris de sostenibilitat indicats. 
 
Es destaquen, entre els objectius del Pla que incideixen més directament en la 
racionalitat de la utilització del territori, els següents: 
 
Nucli 
 
Concentració del creixement important de la població en el nucli o en les zones més 
properes. Ampliació del  espais  previstos per  equipaments municipals, els serveis 
púbics de l’escola i la zona esportiva que es veuran notablement potenciats amb els 
nous creixements. Al mateix temps que es generaran espais destinats a equipaments 
assistencials i es configurarà un conjunt d’espais lliures i zones verdes. 
 
Potenciar l’estructura d’espais lliures públics i les àrees de protecció paisatgística, a 
partir d’una lògica territorial i municipal, que permeti, alhora, millorar la imatge del 
municipi i dels seus entorns. A partir de petites actuacions de microcirurgia a través 
d’unitats d’actuació o directament per expropiació, es proposa dotar al municipi d’uns 
espais d’interès urbanístic, social, paisatgístic o cultural, que han de millorar les 
condicions d’esponjament del nucli i la qualitat de vida dels ciudatans. 
 
Urbanitzacions i nous sòls urbanitzables 
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Seguint els criteris assenyalats en el PDU Serra de Rodes, aquest pla preveu una 
reducció molt important en quant a la seves superfícies, reestructurant el model 
urbanístic de la ciutat jardí, per un model mixta, on es pretén que el major número 
d’habitatges es concentrin en les zones més properes al nucli; per regla general en els 
diferents sectors, els habitatges unifamiliars aïllats no representen més del 20 % de la 
totalitat, així es proposa una diversitat  tipològica, que permet inclús una molt bona 
distribució territorial de l’habitatge social, donat que cada nou sector ha de ser capaç 
de col·locar-lo de forma natural dintre de la  pròpia  estructura. A nivell orientatiu, 
gràficament s’assenyalen les traces viàries mínimes de connexió i interconnexió entre 
sectors i el propi nucli. 
 
Respecte al desenvolupament de energies alternatives i altres usos previstos en sòl no 
urbanitzable: 
 
Han de justificar i permetre la seva  implantació sempre que no estiguin en zones 
d’interès connector, on mitjançant una figura de planejament especials s’hauria de 
permetre la implantació d’aquests serveis tècnics i/o equipaments. 
 
Respecte a las industries existents.: 
 
Penjades a ambdós costats de la carretera de palau a Roses hi ha uns grups de naus 
amb un ús bàsicament industrial, per la seva situació es troben en el ben mig d’un 
espai connector important entre els parcs naturals del Serra de Rodes i dels Aiguamolls, 
per tant la impossibilitat d’establir un sector urbanitzable que les organitzi i les gestioni, 
ja queda suficientment explicat i justificat en el PDU Serra de Rodes. 
 
Respecte a les petites construccions “barraques” existents i futures. 
 
Un problema general de la plana empordanesa i en concret d’aquest municipi és la 
existència de “barraques” que emparades en la necessitat de les zones d’hortes i 
zones agrícoles, han anat apareixent i que s’han convertit en una autèntic problema 
per el mal ús que se n’ha fet i en que s’han acabat convertint. Aquest és un problema 
que necessita contundència i per tal efecte, aquest pla prohibeix de forma taxativa la 
construcció de noves construccions d’aquesta índole. Les que per necessitat real han 
estat construïdes, a data d’avui ja estan consolidades i la resta l’Ajuntament ja ha 
iniciat una campanya per el seu enderrocament. 
 
Respecte a la disposició d’uns equipaments en sòl no urbanitzable. 
 
El pla proposa la ubicació d’uns equipaments en sòl no urbanitzable, amb usos 
admesos per la Llei d’Urbanisme i que caldrà executar-los prèvia redacció i aprovació 
dels plans especials corresponents. En aquesta situació hi trobem l’ampliació del 
cementiri, l’àrea de salut, mirador, la cooperativa i una zona propera en aquesta última 
sense un ús definit però que es reserva per acollir noves necessitats d’aquesta última. 
 
 

8.11 Justificació de l’observança dels models de desenvolupament 
sostenible 
 
L’article 3 del Decret Legislatiu 1/2010 defineix com a desenvolupament urbanístic 
sostenible la utilització racional del territori i el medi ambient la qual cosa que comporta 
conjuminar les necessitats de creixement amb la preservació dels recursos naturals i 
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dels valors paisatgístics, arqueològics, històrics i culturals del territori, a fi de garantir la 
qualitat de vida de les generacions presents i futures. 
 
Per això, les determinacions del planejament urbanístic han de configurar models 
d’ocupació del sòl que evitin la dispersió en el territori, afavoreixin la cohesió social, 
considerin la rehabilitació i la renovació en sòl urbà, atenguin la preservació i la millora 
dels sistemes de vida tradicionals a les àrees rurals i consolidin un model de territori 
globalment eficient. 
 
En compliment d’aquests preceptes, les determinacions del planejament formulat 
procuren, establir unes previsions de creixement que es justifiquen en base als 
indicadors de creixement, població, recursos i desenvolupament econòmic i social del 
sistema urbà que demana l’article 58.1.c del Decret Legislatiu 1/2010, i que han 
d’ésser considerats per a decidir l’oportunitat i la conveniència de cada actuació, 
d’acord amb els interessos públics derivats de l’imperatiu d’utilització racional del 
territori. 
 
 

8.12 Objectius ambientals del pla 
 
Després d’haver definit els principals aspectes mediambientals de Palau-saverdera, i 
tenint en compte les diverses legislacions i documents d’àmbit superior, es proposen 
els principals objectius de protecció mediambiental que hauria de tenir present l’òrgan 
responsable de redacció del POUM. 
 
a/ Model territorial i ocupació del sòl: minimitzar el consum de sòl i racionalitzar-ne l’ús. 
 

 Evitar l’ocupació innecessària de sòl per a usos urbans i infraestructures 
vinculades a aquests usos, afavorint les estructures compactes i evitant 
qualsevol dispersió o aparició de noves polaritats socials i econòmiques. 
Concentració del sòl urbanitzable a l’entorn del ja existent. 

 
 Contribuir a la mobilitat sostenible en el municipi mitjançant la planificació 

integrada dels usos del sòl i de la mobilitat. Incorporar un estudi d’avaluació de 
la mobilitat generada, evitar i corregir les expansions innecessàries de les 
ciutats, fomentar les estructures urbanes compactes i plurifuncionals, incloure 
dins dels sistemes generals les xarxes per a vianants i bicicletes, reserves de 
sòl necessàries per a potenciar el transport públic, així com també la 
connectivitat amb Roses i Figueres i també amb la ciutat de Girona. 

 
 Moderar el creixement previst del poble d’acord amb les directrius dels Plans 

Territorials aprovats i procurant no sobrepassar la capacitat d’acollida del poble. 
Això vol dir fer una proposta restrictiva respecte al planejament vigent el que 
haurà de permetre recuperar més superfície de sòl no urbanitzable. 

 
 Establir criteris pel que fa a l'ordenació o reordenació de les instal·lacions de 

radiocomunicació de manera que no puguin afectar les zones naturals 
protegides ni generar cap mena de risc ni sobre les persones i tampoc sobre la 
resta d’organismes vius. 

 
 Procurar la conservació dels espais agrícoles principalment del sector central 

del municipi (camps de conreu de secà amb relleu molt planer) i sobretot els 
conreus  tradicionals com les oliveres i la vinya que al llarg de l’historia han 
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tingut una forta importància en el desenvolupament del poble, procurant troba 
un equilibri entre el conreu tradicional en terrasses i els moderns sistemes 
d’explotació molt més productius. 

 
 Proposar mesures de ordenació de les nombroses estructures no consolidades i 

urbanísticament no regulades que hi ha repartides a bona part del terme 
municipal, sobretot en el sector central i sud. 

 
 Buscar una solució viable i de futur pel que fa a la futura implantació d’activitats 

industrials en el municipi, la conservació de les ja existents fora del casc urbà 
(petit polígon industrial al peu de la carretera de Roses) i veure la viabilitat de 
mantenir activitats d’aquesta mena dins el nucli urbà, de manera que es puguin 
tenir opcions pel  que fa a facilitar la seva consolidació i el seu creixement 
sense hipotecar la seva viabilitat futura. 

 
 Trobar un equilibri entre el caire de poble petit propi de la plana empordanesa 

que encara manté en part el poble i l’interès de zones urbanes residencials a 
les zones més perifèriques per la seva proximitat a la costa i la gran centre 
turístic com és Roses. 

 
 La tipologia d’habitatges que es pugui ubicar en un futur en el sòl urbanitzable 

haurà d’anar en consonància amb els edificis actuals escollint una tipologia que 
no tingui un impacte visual destacat. Caldrà controlar la proliferació de segones 
residències i evitar un gran excessiu d’aquestes. 

 
b/ Cicle de l’aigua: compatibilitzar el planejament amb el cicle natural de l’aigua i 
racionalitzar l’ús d’aquest recurs en el marc d’un model territorial globalment eficient. 
 

 Protecció de la xarxa hídrica i dels seus entorns. Crear una franja de protecció 
a l’entorn dels diversos cursos fluvials que creuen el terme, generalment en 
sentit nord-sud i que presenten un gran interès connector per facilitar la 
connectivitat entre el Cap de Creus i tota la zona inclosa dins el Parc Natural 
dels Aiguamolls de  l’Empordà. Com a més interessants podríem esmentar el 
Riutort, el rec de les Torroelles o Ferriols i els seus afluents (rec de Quintans, 
rec de les Trilles o rec de Macau...), el rec del mas Blanc... i els seus afluents 
(rec de Can Llobeto de les Martines, rec de la Fantasia, rec del Serrat d’en Nin, 
rec del  Salt de l’Aigua...). Malgrat que alguns d’ells presenten un caràcter 
bastant urbà i, en determinats trams, el seu estat de conservació no és gens 
bo, sí que cal plantejar alguna mena de franja de protecció a l’entorn dels 
mateixos i no només quan discorren dins de les zones protegides sinó també 
en la part central del terme. 

 
 Fomentar l’estalvi i la reutilització de l’aigua, a través de xarxes separatives de 

pluja, reutilització de les aigües pluvials o depurades, polítiques de 
conscienciació ciutadana, prioritzant aquelles tipologies urbanístiques que 
comportin un menor consum d’aigua, introduint criteris d’estalvi en la jardineria 
urbana, adopció de sistemes d’estalvi i reutilització d’aigua en els projectes de 
noves edificacions, etc. 

 
c/ Ambient atmosfèric: minimitzar els efectes del planejament sobre la qualitat de l’aire 
i el canvi climàtic, reduint les immissions de substàncies contaminants, així com 
prevenir i corregir la contaminació acústica, lumínica i electromagnètica. 
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 Proposta de sistemes de millora de l’eficiència energètica dels sistemes urbans i 
reduir la seva contribució al canvi climàtic, fomentant les estructures urbanes 
compactes, evitant les baixes densitats edificatòries i d’habitatge, enllumenat 
públic de baix consum en espais públics, etc. 

 
 Quan es defineixin les tipologies de construcció dels nous sectors a urbanitzar 

caldrà que s’incloguin mesures destinades a millorar l’eficiència energètica de 
les edificacions, per tal de minimitzar el possible impacte sobre el canvi climàtic. 

 
 Proposta de millorar l’eficiència energètica de les edificacions, amb una 

regulació dels materials, aïllaments i solucions constructives en façanes i 
cobertes, sistemes mixts per a subministrament d’aigua calenta sanitària, amb 
utilització de captadors solars i d’acumuladors, exigència d’instal·lacions 
fotovoltaiques en edificis públics, etc. 

 
 Reducció de la contaminació acústica, lumínica i electromagnètica, tenint en 

compte el mapa acústic del municipi, limitar la generació de necessitats 
d’enllumenat exterior, preveure l’elaboració de plans especials per a l’ordenació 
de l’emplaçament d’instal·lacions de radiocomunicació i/o les de transport 
d’energia elèctrica, etc. 

 
 Impedir el desenvolupament de zones industrials i menys encara que puguin 

incloure activitats potencialment contaminants. 
 
d/ Gestió de materials i residus: fomentar el reciclatge i la reutilització dels residus 
urbans i minimitzar l’impacte de la construcció sobre el cicle dels materials. 
 

 Implantar l’equipament i els sistemes de disseny urbà adients per a la 
reutilització i la recollida selectiva dels residus, amb reserves de sòl necessàries 
per a l’emplaçament de les instal·lacions de recollida i amb un disseny de la 
nova vialitat pública per a tenir espais suficients per a la col·locació de 
contenidors. Buscar recursos per potenciar l’actual deixalleria i la recollida 
selectiva que es porti a terme en el municipi. 

 
 Promoure en les noves zones urbanes o urbanitzables la previsió d’espais i 

instal·lacions que facilitin la recollida selectiva dels residus per fomentar la seva 
reutilització. També en l’activitat constructiva convindria determinar criteris 
referents als materials a utilitzar fomentant la reutilització i el reciclatge. 

 
 Ordenar el desenvolupament de l’activitat constructiva amb l’objectiu de 

minimitzar els impactes associats als materials utilitzats i fomentar-ne la 
durabilitat, la reutilització i el reciclatge. 

 
e/ Biodiversitat, connectivitat ecològica i patrimoni natural en general: conservar la 
biodiversitat territorial i els altres elements d’interès natural, i promoure’n l’ús 
sostenible 
 

 Mantenir i potenciar la conservació de les zones d’alta protecció ambiental que 
es  troben dins els límits municipals, més concretament tota la zona sud que 
s’inclou dins els límits del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà (en total 
449,4 ha o el que és el mateix un 27% de la superfície total del municipi) on fins i 
tot hi trobem una part que està catalogada com a Reserva Integral i una altra 
catalogada  com Paratge natural d’Interès nacional, mentre que l’extrem nord 
del terme està inclòs dins els límits del Parc Natural del Cap d Creus (en total 
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388,6 ha el que correspon al 24% de la superfície total del municipi). Aquestes 
zones s’haurien de protegir en el POUM d’una manera clara i contundent, per 
evitar qualsevol tipus d’agressió que pugui malmenar els seus valors naturals 
actuals o fins i tot ajudar a incrementar el seu valor. 

 
 Plantejar la possibilitat d’establir franges de transició entre les parts perifèriques 

de les  zones protegides i el sòl urbà o urbanitzable que actuïn com a zones 
tampó o de protecció perimetral dels espais protegits, sobretot pel que fa 
referència al Parc Natural del Cap de Creus. 

 
 Cal establir algun tipus de protecció de les àrees forestals del municipi que 

queden fora de les zones de protecció, que no són moltes, d’una manera clara, 
impedint la seva eliminació parcial o total en front a una possible urbanització i 
conservar i potenciar el seu caràcter connector o com a boscos illa de refugi 
dels grups animals. 

 
 Potenciar el turisme sostenible com a activitat econòmica dins del municipi. 

Pensem que caldria potenciar un turisme de qualitat que busqui un entorn rural, 
tranquil i amb una alta qualitat paisatgística com és el cas de Palau-saverdera. 
No ha de ser un turisme de masses que malmeti l’entorn del municipi, ja hi ha 
pobles veïns que han d’absorbir aquesta tipologia de turistes, sinó que més 
aviat pensem en turisme de qualitat que sàpiga apreciar la bona situació del 
municipi, la qualitat del paisatge de l’entorn. 

 
f/ Integració del paisatge en tots els processos de planejament territorial i urbanístic i 
garantir-ne la qualitat. 
 

 Paisatgísticament seria recomanable establir sistemes de protecció concrets 
per elements singulars del paisatge del municipi con poden ser alineacions de 
xiprers, arbres o peus arboris singulars o monumentals, la conservació de les 
parets de pedra seca, els afloraments de material rocós del terciari que trobem 
en la plana al sud de la carretera de Figueres. 

 
 Conservació i millora de la qualitat del paisatge en la totalitat del territori, 

identificant les diverses unitats tipològiques de paisatge en l’àmbit del POUM, 
preservant els valors paisatgístics d’interès especial o protegits, el patrimoni 
cultural, etc. 

 
 Gestió del paisatge per tal de garantir el seu manteniment regular, sobretot en 

sòl no urbanitzable. Hi ha d’haver una regulació dels usos i edificacions en sòl 
no urbanitzable, i exigir la realització de plans especials urbanístics i d’estudis 
d’integració i impacte paisatgístic. 

 
 Protegir, millorar i recuperar els elements i ambients paisatgístics d’interès, tant 

en sòl urbà (valors arquitectònics, paisatgístics i mediambientals) a través de 
plans especials urbanístics per a la recuperació i millora del paisatge urbà, com 
en sòl no urbanitzable (catàleg de masies, béns protegits). 

 
g/ Conservació dels valors patrimonials de poble. 
 

 Establir figures de protecció, conservació dels diferents elements patrimonials 
del poble i proposar mesures de potenciar el seu interès turístic. 
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 Mantenir la continuïtat del Sender de Gran Recorregut que creua tot el terme 
municipal de nord a sud i potenciar el seu ús lúdic (ruta verda, zona de passeig, 
rutes saludables...) i potenciar el seu interès turístic. 

 
 

8.13 Propostes per a la millora de la mobilitat 
 
Com s’ha exposat anteriorment, des de la GI-610 es pot accedir als nuclis de població 
del municipi. Al nucli urbà de Palau-saverdera s’accedeix a través del carrer Nou. A les 
urbanitzacions de Mas Isaac i Bella vista s’arriba mitjançant l’avinguda de Catalunya i 
el Camí de la Creu respectivament. 
 
Existeix una connexió entre el nucli urbà i la urbanització de Bella vista apte per a 
vianants i vehicles. 
 
Respecte de  la  urbanització de  Mas Isaac existeixen  dos connexions que caldrà 
recuperar i millorar pel l’ús de vianants i bicicletes i adaptar pels vehicles en cas que 
sigui necessari. Una  d’elles surt de la urbanització de Mas Bohera i l’altre connecta la 
zona d’ampliació d’equipaments prevista amb Mas Isaac. 
El municipi de Palau-saverdera no compta amb línia de bus urbà. 
 
A nivell interurbà, existeix una línia de bus que connecta la vila amb Figueres, capital 
de la comarca i amb Roses. El servei només té 4 sortides al dia en cada sentit. 
La previsió del POUM per a millorar la mobilitat interna del municipi passa per 
l’execució de les diferent previsions que es proposen dels diferents sectors de 
planejament, que són: 
 
PMU 1. Es proposa la creació de un vial que recorri aquest sector, els sectors SUD 5 i 
SUD 1 i que connecti amb el nucli urbà. Aquest vial tindrà una amplada de 8 metres 
afavorint l’ús de la bicicleta. Amb aquest vial es pretén alleujar la circulació del carrer 
Maresme, via principal del nucli. 
 
PAU 5. Es proposa la creació d’un vial interior que permeti l’entrada a les parcel·les 
existents. La amplada del vial serà de 8 metres. Es tracta d’un vial de poc trànsit i d’ús 
gairebé exclusiu dels propietaris de la zona. 
 
PAU 4. El vial proposat és una via principal del poble que connecta l’avinguda Mas 
Bohera amb els sector PAU 4 i SUD 4. Aquest vial arriba fins la zona d’equipaments 
municipal on es troben les escoles del poble. La amplada del carrer serà de 8 metres, 
afavorint l’ús de la bicicleta. 
 
PAU 9. L’objectiu principal del vial proposat és aconseguir un vial de connexió entre el 
nucli i les urbanitzacions a l’est del mateix. 
 
SUD 1. La vialitat d’aquest sector haurà de solucionar les següents connexions: 
connexió sector SUD 5 i PAU 1, connexions amb el nucli urbà, connexions a noves 
urbanitzacions donant continuïtat al vial previst en el PAU 6 i vial d’accés a la part 
posterior de les finques situades al C/ Palahuet. 
 
SUD 2. A la zona del sector més propera al nucli, es proposa la creació de vials 
interiors que desemboquin al camí de la Creu que facilitaran la circulació dins del 
sector. A la part nord es recolliran els vials que quedaven morts en la urbanització 
Bella vista. L’amplada de vials serà de 8 metres. 
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SUD 3. Es proposa la creació de vials interiors, ramificacions del camí de la Creu (vial 
principal que serveix per accedir des de la carretera fins a la urbanització Bella vista). 
Es tracta de vials per l’ús dels residents a la zona i terminaran en cul de sac. Aquests 
vials faran un amplada de 8 metres, i afavoriran l’ús de la bicicleta. 
 
SUD 4. Es proposa la creació d’un vial que voregi el sector, que connectarà amb el vial 
que recorre el PAU 4 abans esmentat per resoldre la connexió amb el nucli urbà. 
 
SUD 5. La vialitat d’aquest sector haurà de solucionar les següents connexions: 
connexió amb el sector SUD 1 i connexions amb el nucli urbà. L’amplada d’aquest vial 
serà de 8 metres. 
 
Amb l’objectiu de connectar la urbanització de Mas Isaac amb el nucli urbà i la zona 
d’equipaments es proposen dos actuacions. La primera d’elles consisteix en adequar i 
millorar la connexió urbanització - zona d’equipaments  ja existent. Aquest vial serà pel 
l’ús de vianants  i bicicletes. La segona actuació proposa la creació d’un vial que 
connecti la urbanització Mas Bohera amb la urbanització Mas Isaac vorejant la zona 
d’equipaments municipals. Aquest vial serà d’una amplada de 7 metres que permetin 
la convivència de vianants, bicicletes i vehicles i que s’adapti la topografia del terreny, 
provocant el menor impacte paisatgístic possible. 
 
Es proposa la creació de dues rotondes a la carretera. Una d’elles per facilitar l’entrada 
al complex esportiu de nova creació i l’altre més a baix per facilitar l’entrada al 
polígon industrial situat al peu de la carretera. 
 
Els vials de nova creació d’amplada 8 metres seran de paviment únic i de vialitat 
invertida. 
 
 

8.14 Justificació de la previsió del sistema d’espais lliures 
 
L’article 58.1.f del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’Agost pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei d’Urbanisme, estableix que el Pla haurà de delimitar espais lliures en 
una proporció de 20m² per a cada 100m² de sostre admès pel planejament urbanístics 
per a ús residencial no inclòs en cap sector de planejament urbanístic. 
 
En aquest sentit, els següents quadres comptabilitzen el sostre residencial previst pel 
planejament fora dels sectors de planejament urbanístic específicament determinats 
així com els espais lliures delimitats fins a establir la proporció regulada. 
 
Quadre 1. Superfícies de sòl destinat a espais lliures classificades pel POUM. 
 
 SUPERFÍCIE DE SÒL
Zona Verda 66.740 m²
Zona Equipaments 57.550 m²
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Quadre 2. Superfícies de sostre residencial classificades pel POUM segons règim de 
sòl. 
 

MUNICIPI D.Potencial

AMBIT 
Espai lliure privat 
Clau 1 
Clau 2 
Clau 3 
Clau 4 
Clau 5 
Clau 6 
Clau 7 
 
 
Clau 8 Dotacions i serveis 

 
 
  81.345 m²st 
  58.908 m²st 
  11.243 m²st 
 2.868 m²st
109.787 m²st 
    4.179 m²st 
    1.248 m²st 
 
 
    1.248 m²st 

m²/hab

 
    150 542 hab 
    100 589 hab 
    200 56 hab 
    250 11 hab 
    300 366 hab 
    100 42 hab 
      3 3 hab 

TOTAL APROF.RESIDENCIAL   269.578 m²

TOTAL APROF.DOTACIONS       1.248 m²

 
D’acord amb els paràmetres indicats, les necessitats d’espais lliures és de 53.915 m² 
provinents dels 269.578 m² de sostre que corresponen a aprofitament residencial, 
quantitat inferiors als 66.740 m² que preveu el pla; per això, es pot confirma que el 
sistema general d’espais lliures públics delimitats pel Pla compleix amb escreix 
l’estàndard mínim del 20% de sostre residencial potencial fixat a l’article 58.f del DL 
1/2005. 
Igualment també es pot confirmar que els equipaments previstos pel pla 57.550 m² 
compleix amb l’estàndard mínim del 20% de sostre residencial potencial. 
 
 

8.15 Justificació de la previsió de la disponibilitat de recursos 
hídrics i energètics 
 
D’acord amb el que preveu l’article 58.1.e, del Decret Legislatiu es detalla a continuació 
la previsions sobre la disponibilitat de recursos hídrics i energètics que han de justificar 
la correcció de les previsions del planejament respecte les possibilitats que presenta el 
municipi. 
 

8.15.1 Instal·lació d’aigua 
 
L’aigua d’abastament de Palau-saverdera prové de la captacions subterrànies de 
quatre pous de la riera Orlina, afluent del riu Muga. Aquest pous són titularitat de la 
Mancomunitat d’Aigües de Garriguella, Vilajuïga, Pau i Palau-saverdera. El dipòsit 
regulador de la Mancomunitat està situat en el Puig de Malaveïna a la cota 104 s.n.m. i 
té 1000 m3 de capacitat. 
 
A Palau-saverdera hi ha 3 dipòsits d’aigua: 
 
Dipòsit de Mas Isaac: situat al carrer Anglaterra de la urbanització Mas Isaac a la cota 
122 s.n.m. i té una capacitat 300 m3. Rep l’aigua des de el dipòsit de Malaveïna i 
serveis  per subministrar aigua a la urbanització amb l’ajuda d’una acceleradora de 
pressió. 
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Dipòsit alt de Palau-saverdera: situat a la cota 192 s.n.m. de 550 m3 de capacitat. Rep 
aigua des de l’estació de bombament de Palau-saverdera i per gravetat dona 
subministrament a la urbanització de Bella Vista. 
 
Dipòsit baix de Palau-saverdera: situat a la cota 153 s.n.m. de 500 m3 de capacitat. 
Rep  aigua des de l’estació de bombament de Palau-saverdera i per gravetat dona 
subministrament al nucli de Palau-saverdera. 
 
A Palau-saverdera hi ha dues xarxes ben diferenciades, una d’Urpasa i una altra de 
Palau-saverdera. 
 
En la urbanització d’Urpasa hi ha dues zones, una que s’alimenta per gravetat del 
dipòsit d’Urpasa i una altra que s’alimenta a través d’un grup de pressió. 
 
A Palau-saverdera hi ha cinc zones ben diferenciades, una és la urbanització Bella 
Vista, que s’alimenta per gravetat del dipòsit alt de Palau-saverdera. Una segona zona, 
de la part alta  de Palau-saverdera s’alimenta directament del dipòsit baix de Palau-
saverdera i la segona i tercera zona són dues zones baixes que s’alimenten del dipòsit 
baix de Palau-saverdera però  a través de dues reductores de pressió. Finalment 
queda la zona industrial de Mas d’en Guero que es torna a reduir la pressió a través 
d’una altra reductora. 
En general totes aquestes zones està formada per zones mallades, amb algun tram 
ramificat. Al llarg dels anys, s’ha anat renovant trams de canonada, augmentant 
sobretot el diàmetre per anar donant compliment als hidrants. 
Tal com es pot veure en la descomposició de la xarxa el 36% és de fibrociment. Les 
últimes  ampliacions i renovacions de xarxa s’han realitzat de polietilè, PVC i fosa 
dúctil, dels quals el 51,2% és de PVC i la resta de polietilè i fosa dúctil. 
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Material Diàmetre Nominal 
(mm) 

Longitud 
Palau-Saverdera 

(m)

Longitud 
Urpasa 

(m)

Totals Percentatge 

 

 
 
 

Polietilè 

63 458
 
 
 

2.171 

 

 
 
 

9,54% 

75 60

90 91

110 232

125 327

160 929 24

180 50

 
 
 

Fibrociment 

60 1.505
 
 

8.198 

 
 
 

36,04% 

80 960

100 3.864

125 1.225

150 520

200 124

 
 

PVC 

75 628 4.101

 
11662 

 
 

51,27% 
110 2.445 340

125 431

140 558

160 3.159

Fundició 200 716 716 3,15% 
TOTAL 22.747 100% 

 
 
A continuació es mostra un esquema de la situació actual de l’abastament d’aigua de 
Palau-saverdera. La xarxa d’aigua es pot trobar al plànol corresponent. 
 

 
 
Situació actual abastament d’aigua potable. Font: Pla director d’aigua elaborat per la 
empresa SOREA 
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8.15.2 Instal·lació de sanejament 
 
La xarxa de clavegueram al municipi es de tipus unitària si bé la urbanització de Bella 
vista té prevista la xarxa separativa. 
 
A Palau-saverdera existeix una depuradora que tracta les aigües municipals. L’antiga 
depuradora de Mas Isaac va quedar obsoleta i s’ha transformat en una estació de 
bombament cap la depuradora en funcionament. Existeix una altre estació de 
bombament al nucli industrial del municipi situat a la carretera Palau-saverdera – 
Roses que mitjançant canonada d’impulsió connecta amb la depuradora municipal. 
 
Al plànol corresponent es mostra la xarxa de clavegueram existent. 
 
 

8.15.3 Instal·lació de gas 
 
Donat que al municipi, no hi arriba la xarxa de distribució de gas. Palau-saverdera hi 
disposa de quatre dipòsits de gas en terrenys municipals i altres situats en terrenys 
privats. 
 
Al plànol corresponent es mostra la xarxa de gas existent. 
 
 

8.15.4 Instal·lació elèctrica 
 
El municipi de Palau-saverdera s’abasteix per la línea elèctrica de mitjana tensió de 
Vilajuïga, que arriba fins a l’estació Receptora HEASA. Des d’aquest punt es distribueix 
al municipi. La companyia distribuïdora d’energia elèctrica és FECSA-Endesa. 
 
Al plànol corresponent, es mostra la xarxa d’enllumenat públic del municipi. 
 
 

8.15.5 Instal·lació de telecomunicacions 
 
Al municipi existeix una antena de telefonia mòbil situada just darrera del cementeri i 
una altra per garantir l’accés a la banda ampla d’Internet situada al costat del dipòsit 
d’aigua. 
 
 

8.16 Justificació del compliment de les determinacions del Pla 
Territorial Parcial de les Comarques Gironines 
 
El Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines en el plànol d’ordenació 0.4 
Espais oberts, estratègies d’assentaments i actuacions d’infraestructures, es determina 
que a Palau-saverdera caldrà preveure un creixement moderat. 
D’acord amb el que preveu l’article 3.7 del text normatiu del Pla Director Territorial de 
l’Empordà. 
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Article 3.7 Creixement moderat i mitjà 
1.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. 
 

2.L’extensió urbana màxima que el Pla d’ordenació urbanística municipal pot 
proposar és orientativament la que resulti de l’aplicació de les següents expressions 
alfanumèriques: 
 
Moderat E= 30*A*f /100 
Mitjà E= 60*A /100 
E: superfície de l’extensió urbana admissible 
A: superfície de càlcul de l’àrea urbana existent 
f: factor de correcció per a nuclis de petita dimensió 
 

3.La superfície de l’àrea urbana existent a considerar en el càlcul (A) s’ha de 
determinar de la manera següent: s’ha de comptabilitzar tots els sòls consolidats o 
urbanitzats en la data d’aprovació definitiva del pla territorial, corresponents a trames 
urbanes d’ús dominant residencial o mixt amb una presència significativa d’habitatge, 
incloent-hi tota la superfície viària, de zones 
verdes i d’equipaments integrats o associats a aquestes trames, que formen part dels 
àmbits dels nuclis històrics i les seves extensions assenyalats en els plànols 
d’ordenació. En la determinació de l’àrea urbana existent es poden comptabilitzar els 
sòls urbanitzats no edificats i els sòls en procés d’urbanització que en l’any d’aprovació 
del Pla territorial es trobaven en procés d’urbanització avançada i clarament 
perceptible sobre el terreny. També, en casos excepcionals,es poden comptabilitzar 
les peces de sòl no urbanitzable contigües a l’àrea urbana i ocupades per edificacions 
plenament integrades a la vida urbana –com per exemple un equipament, una masia 
reconvertida a l’ús hoteler, etc.– que es classifiquin com a sòl urbà i que, per tant, no 
computen com a extensió urbana. Altres  supòsits, com el fet de tenir el projecte 
d’urbanització aprovat o un aval dipositat no són justificació suficient per a que puguin 
computar com a superfície de l’àrea urbana existent. La  superfície de l’àrea urbana 
existent a considerar en el càlcul (A) s’ha de determinar de la manera següent: s’ha de 
comptabilitzar tots els sòls consolidats o urbanitzats en la data d’aprovació definitiva 
del pla territorial, corresponents a trames urbanes d’ús dominant  residencial o mixt 
amb una presència significativa d’habitatge, incloent-hi tota la superfície viària,de 
zones verdes i d’equipaments integrats o associats a aquestes trames, que formen 
part dels àmbits dels nuclis històrics i les seves extensions assenyalats en els plànols 
d’ordenació. 
En cas que les trames considerades estiguin pròximes a altres trames consolidades o 
urbanitzades destinades a activitat econòmica, que no han estat comptabilitzades per 
no contenir habitatge o per tractar-se d’àrees especialitzades, es pot considera que 
una proporció d’aquestes forma també part de l’àrea urbana existent a efectes de 
càlcul, amb els següents límits i condicions: 
a) No ha d’incrementar en més del 60% l’àrea urbana de caràcter residencial i mixt 
delimitada a efectes de càlcul. 
b) Es comptabilitza només el sòl d’activitat econòmica consolidat o urbanitzat que està 
situat dins d’una franja al voltant d’aquesta mateixa àrea urbana, d’una amplada igual 
a la meitat del màxim diàmetre d’aquesta. 
c) Les àrees de sòl no consolidat ni urbanitzat que formen part d’una àrea 
especialitzada i que queden dins la franja descrita a b) computen com a superfície de 
l’extensió urbana admissible. 
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4.En el càlcul per proporcionalitat de l’extensió admissible en l’estratègia de 
creixement moderat s’ha d’aplicar a les superfícies de càlcul iguals o inferiors a 50 Ha. 
un factor de correcció que s’obtindrà de l’aplicació de l’expressió alfanumèrica següent. 
 
f = (18 + A – 0,005 * A²)/(A+5) 
A: superfície de càlcul de l’àrea urbana existent en ha 
El factor f tindrà el valor 1 per a superfícies de càlcul iguals o superiors a 51 ha i el 
valor 2,43 per a superfícies de càlcul iguals o inferiors a 4 ha. 
 

5.Quan el municipi no tingui cap àrea diferenciada destinada a activitat 
industrial, ja sigui formant part de l’àrea urbana principal o separada d’aquesta, o quan 
l’àrea industrial existeixi, però hagi exhaurit o estigui en vies d’exhaurir la disponibilitat 
de sòl per acollir noves edificacions, es pot augmentar la superfície de sòl d’extensió 
urbana admissible resultant de l’aplicació de les condicions establertes pels apartats 2, 
3 i 4 d’aquest article, en un 25% de la seva superfície amb destí a àrea específica 
d’activitat industrial. La superfície de sòl pendent d’ocupar en un àrea industrial 
existent disminueix la superfície resultant de l’aplicació del percentatge assenyalat. La 
nova àrea per a activitat industrial s’ha de situar en continuïtat amb la resta de teixits 
d’extensió, tanmateix per  raons topogràfiques, paisatgístiques o d’ordenació, pot 
disposar-se separada, però ben articulada, amb la resta de teixits mitjançant algun 
espai urbà o periurbà o algun element d’infraestructura o com a extensió d’un àrea 
especialitzada existent que el Pla no hagi assenyalat específicament com no extensible. 

 
6.La superfície d’extensió urbana que determinarà el Pla d’ordenació urbanística  

municipal comprèn els sectors de sòl urbanitzable i el sòl urbà no consolidat que 
estigui en disposició d’ésser desenvolupat per no contenir edificacions i usos de difícil 
desplaçament. 

 
7.El sòl urbà no consolidat que estigui ocupat per teixits urbans o instal·lacions 

que hagin de ser objecte d’un procés de remodelació, la complexitat del qual permet 
preveure que no es desenvoluparà dins dels primers 8 anys de vigència del Pla, no 
s’ha de tenir  en compte en el càlcul. En tot cas, el Pla d’ordenació urbanística 
municipal ha de justificar aquesta previsió. 

 
8.L’extensió que resulta de l’aplicació dels apartats anteriors comprèn els teixits 

urbans de base residencial i aquells destinats a l’activitat econòmica industrial o 
terciària que s’integren en la trama general de l’àrea urbana. L’extensió representa el 
màxim orientatiu que el Pla considera adequat per al termini 2006-2026, sense perjudici 
del que assenyala l’article 3.14. En cas que s’hagués d’excedir aquest màxim, encara 
que sigui en poca quantitat, s’ha de justificar expressament per la racionalitat de 
l’ordenació, la coherència amb els objectius del Pla o altres motius d’interès públic. 

 
9.El planejament urbanístic ha de definir els àmbits de sòl urbà no consolidat i 

sòl urbanitzable constituents del creixement i ha de fer explícita la comprovació que no 
excedeixen del límit establert en aquest article. Tanmateix, i amb la finalitat que les 
limitacions del creixement convencional no afectin negativament la solució de 
necessitats o oportunitats de millora de l’àrea urbana, s’admet com a justificació per a 
sobrepassar si és necessari el límit d’extensió establert la provisió de sòl per als 
següents usos, d’acord amb les especificacions que s’assenyalen en aquest apartat: 
 
a. Habitatges amb protecció oficial en proporció superior al mínim establert per la 
legislació. 
b. Establiments hotelers. 
c. Equipaments públics supramunicipals. 
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d. Equipaments privats qualificadors del nucli i àrea urbana (culturals, turístics, 
científics,sanitaris, educatius...). 
e. Propostes de translació i compactació de sòl urbanitzable classificat en el 
planejament vigent, d’acord amb el que assenyala l’article 3.12, apartat 2. 
f. Cessions per a sistemes de parc urbà i equipament manifestament superiors als 
estàndards exigibles per la normativa vigent. 
L’increment d’habitatges amb protecció oficial té com a limitació que el total 
d’habitatges amb protecció oficial –existents més previstos– no ha d’excedir del 40% 
del total d’habitatges del municipi – existents més previstos- i l’increment de sòl per 
quest concepte no ha de superar  en cap cas el 30% de sòl d’extensió urbana 
admissible. 
Quan es proposin habitatges amb protecció oficial en proporció superior al mínim 
establert per  la legislació, no comptabilitza el percentatge de sòl equivalent al 
percentatge d’edificabilitat residencial dedicada a habitatges amb protecció oficial 
addicional a l’exigible. 
Els terrenys destinats a habitatges amb protecció oficial, equipaments públics o privats i 
hotels, que per raó d’aquests usos excedeixin de l’extensió obtinguda per aplicació 
del que estableixen els apartats 1, 2, 3 i 4 d’aquest article, no poden variar el seu destí 
urbanístic sense una prèvia modificació, en aquest sentit, del Pla territorial. 
Els equipaments i establiments hotelers que hagin de justificar una major extensió han 
d’estar en parcel·la única, no segregable i d’ús excloent. 
La translació i compactació d’àrees de sòl urbanitzable dispers existent en 
desenvolupament de l’apartat 2 de l’article 3.11 per a situar-les en continuïtat amb el 
nucli, o amb els seus creixements previstos, no comptabilitza com a àrea d’extensió 
quan el nombre d’habitatges de l’extensió proposada no excedeix dels que es podien 
construir en la peça de sòl urbanitzable separada i el valor de l’aprofitament urbanístic 
en la nova situació no és superior al que tenia en la peça de sòl urbanitzable separada. 
El compliment d’aquesta darrera condició pot comportar la disminució del nombre 
d’habitatges, de la seva superfície i de la superfície susceptible d’aprofitament privat 
del sector. 
Les àrees d’extensió que aportin una major proporció de sistemes de parc urbà o 
equipament que els mínims establerts per l’article 65 de la legislació urbanística vigent 
en funció de l’edificabilitat (20m² sòl/100m² de sostre per a parc urbà i 20m² sòl/100m² 
de sostre per a equipament) no computen en la superfície corresponent a l’escreix 
d’aportació de sistemes respecte al mínim. Atès que el motiu de la superior aportació 
de sistemes pot ser la cobertura de dèficits existents o l’estructuració urbana, aquests 
sistemes han d’estar  representats gràficament en els plànols de proposta o tenir un 
grau suficient de determinació espacial que justifiqui el seu interès. 
Els motius de justificació de majors extensions assenyalats són vàlids també en les 
modificacions dels POUM. 
 
D’acord amb el que preveu l’article 3.7. del text normatiu del Pla territorial parcial de 
les Comarques Gironines es preveu un creixement del 30 % de l’àrea urbana existent. 
 
Pel que te referència al còmput del sòl de l’àrea urbana a considerar en el càlcul és el 
següent : 
Àrea urbana 914.191,40 m² (865.309,06 m² de sòl urbà consolidat i 48.882,34 m² de 
polígons d’actuació), total de 91,41 hectàrees.  
 
Pel que, si l’apliquem el percentatge del 30% de creixement, en resulta un límit de 
creixement de 27,42 hectàrees. 
 
No obstant, d’acord amb el que disposa l’article transcrit, les excepcions previstes en 
els articles 3.7.9.c, 3.7.9.e i 3.7.9.f, són les següents: 
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3.7.9.c. Equipaments supramunicipals 
No es comptabilitzen els terrenys discontinus dels  sectors urbanitzables SUD 3, SUD 
4 i SUD 7, on es preveu destinar-los com a terrenys per a ampliació de la zona 
d’equipaments municipal; aquesta superfície de sol amb destí a equipament públic té 
un  marcat caràcter supramunicipal amb motiu de la seva idònia localització; cal fer 
esment que actualment existeix la escola que dona servei als pobles dels entorns. 
 
3.7.9.e. Propostes de translació i compactació de sòl urbanitzable classificat en el 
planejament vigent, d’acord amb el que assenyala l’article 3.12, apartat 2. 
La incidència del PDU de la Serra de Rodes en el planejament municipal no ha deixat 
cap altre solució que procedir a la desqualificació de sòl urbanitzable i procedir a les 
propostes de compactació de sòl urbanitzable qualificat en el planejament vigent. Així 
“La translació i compactació d’àrees de sòl urbanitzable dispers existent en 
desenvolupament de l’apartat 2 de l’article 3.11 per a situar-les en continuïtat amb el 
nucli, o amb els seus creixements previstos, no comptabilitza com a àrea d’extensió 
quan el nombre d’habitatges de l’extensió proposada no excedeix dels que es podien 
construir en la peça de sòl urbanitzable separada i el valor de l’aprofitament urbanístic 
en la nova situació no és superior al que tenia en la peça de sòl urbanitzable separada. 
El compliment d’aquesta darrera  condició pot comportar la disminució del nombre 
d’habitatges, de la seva superfície i de la superfície susceptible d’aprofitament privat 
del sector. 
 
En síntesi, interessa destacar que el planejament vigent preveu un sòl urbanitzable 
classificat de 63,73 hectàrees (sòl urbanitzable no desenvolupat); en aquest sòl 
urbanitzable residencial, es preveia, una densitat de 8 hab/ha, el que representa 
aproximadament uns 509 nous habitatges.  
 
El sòl residencial que es proposa en el present document té una superfície de 30’18 
hectàrees (exclosa la superfície de sol destinat a zones de protecció del PDU Serra de 
Rodes i equipament d’abast supramunicipal) sobre els 48,76 hectàrees cal aplicar-hi el 
paràmetre de densitat entre 15 i 20 hab/ha, en resultaran 718 nous habitatges.  
 
D’aquests nous habitatges, cal preveure el 30 % del sostre per habitatge social, que 
resulta al voltant de uns 300 habitatges; per tant el número de nous habitatges lliures 
és similar al previst en el planejament vigent, però amb una reducció del sòl d’un 30 %. 
 
Per tant no es comptabilitza el nou sector urbanitzable SUND 1. 
 
3.7.9.f. Cessions per a sistemes de parc urbà i equipament manifestament superiors als 
estàndards exigibles per la normativa vigent. 
 
Per tant, no es comptabilitzen les zones de protecció previstes en els sectors 
urbanitzables SUD 2, SUD 3, SUD 4 i SUD 7, dons aquestes zones de protecció venen 
fixades i determinades pel PDU Serra de Rodes i tenen clarament un abast 
supramunicipal. 
 
Per tot l’exposat es considera que les previsions de sòl urbanitzable del pla que 
superen el límit percentual establert al PDT de les comarques Gironines, s’ajusten a les 
excepcionalitats que preveu els seu art. 3.7.9. 
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SOL URBÀ (1) 
SOL 

URBANITZABLE (2)
  

 %  
 
PROPOSTA 

 
914.191,40 269.831,99 29,51%

 
 

 
 
(1) SOL URBÀ 
 
 
SÒL URBÀ 
CONSOLIDAT 865.309,06
 

PAU 1 7.527,38
 

PAU 2 5.426,04
 

PAU 3 1.782,19
 

PAU 4 10.898,01
 

PAU 5 6.658,80
 
PAU 6 1.637,14
 
PAU 7 1.362,00
 

PAU 8 5.238,01
 

PAU 9 3.941,34
 

PAU 10 4.411,43
 

   914.191,40 
 
 
(2) SOL URBANITZABLE 
 
 
  

Sup. edificable 
zones de protecció (Pp i Ph)   

Total del 
sector Pp Ph Equipament 

SUD 1 (PP1) 43.737,54    4.360,28 48.097,82
SUD 2 (PP2-
SS3+SS4) 46.834,01 45.297,29 12.852,49  104.983,79

SUD 3(PP2-SS1) 34.643,86 2.874,45 11.215,16 4.037,66 52.771,13

SUD 4 (PP3+PP4) 63.951,24 38.024,75 7.313,86 13.845,20 123.135,05

SUD 5 (PP9) 27.512,34     27.512,34

SUD 6 (PP8) 53.153,00  30.740,00    83.893,00

SUND 1 (NOU) 31.816,06 14.051,42  1.646,00  52.188,72

 301.648,05  492.579,61

Sup. 
Comptabilitzada 269.831,99
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8.17 Prescripcions vinculants de la memòria ambiental que acaten 
sense perjudici d’una possible futura modificació del planejament 
 
Per part de la Direcció General de Polítiques Ambientals del Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya s’ha emès la resolució sobre la Memòria 
Ambiental resolent no donar conformitat a la  proposta de memòria ambiental del 
POUM de Palau-saverdera tot indicant els aspectes del Pla i de la Memòria Ambiental 
que cal esmenar, completar o adaptar. 
Aquestes prescripcions son les següents: 
 
 

8.17.1 Tractament de l’àmbit inclòs dins del Parc Natural de Cap de 
Creus 
 
Es requereix incorporar en els plànols la zonificació del Pla Especial de Cap de Creus 
(clau 4 del Pla Especial), tot indicant que prevalen les determinacions del Pla Especial 
Cap de Creus. 
S’ha modificat el projecte incorporant aquesta prescripció. 
 
 

8.17.2 Tractament de l’àmbit inclòs dins del Parc Natural dels 
Aiguamolls de l’Empordà 
 
Suprimir en els plànols i a la normativa la zona d’espais del PEIN procedent de la 
xarxa natura 2.000 (Nue-pein –xn2000) i la zona d’alt valor agrícola i valor connector 
(NUe-agro-con). Qualificar el rec del Mas Oriol amb la clau 4PEA. 
Es prescriu rectificar la zonificació i ajustament dels límits de l’espai del PEIN i de 
Natura 2000 “Aiguamolls de l’Empordà” en el sector del rec del Mas Oriol assignant la 
clau 4 PEA enlloc de la clau Nuie-pein –Xn 2000. 
S’ha modificat el projecte incorporant aquesta prescripció. 
 
 

8.17.3 Tractament de l’àmbit inclòs dins de la zona perifèrica de 
protecció i connexió 
 
 

 Es prescriu que l’àmbit del PEU “ampliació Cementiri” s’ha de modificar per 
excloure els terrenys inclosos en Natura 2000 i en el PEIN, que s’han de 
qualificar clau 4PEA. 

 
Es prescriu excloure els terrenys situats entre el marge esquerre del rec i el camí, que 
prescriu qualificar-les clau 6PEA, no admetent nous serveis tècnics. 
Les actuacions previstes a l’interior de l’àmbit restant del pla especial, al marge del rec, 
es prescriu que li és d’aplicació l’art. 40 “zona perifèrica de protecció i connexió” del 
Pla Especial dels Aiguamolls. 
S’ha modificat el projecte incorporant aquestes prescripcions en l’àmbit PEU ampliació 
del cementiri. 
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 Respecte del PEU “Recuperació de la cantera antiga” (clau E4 en el plànol 
O.1), es condiciona a unes actuacions mínimes i imprescindibles per a la 
recuperació de la pedrera. Es requereix resoldre discrepàncies entre la 
qualificació dels plànols O1 i la clau E7 de la fitxa normativa, requerint esmenar 
la memòria i les inversions previstes. 

 
S’ha modificat el projecte incorporant aquesta prescripció. 
 

 Respecte del PEU “Espai de Salut”, es requereix concretar en normativa la 
franja de protecció de 25m comptadors des del marge esquerra del rec de Mas 
Oriol. 

 
S’ha modificat el projecte incorporant aquesta prescripció. 
 

 En l’àmbit de l’EDAR es demana que els terrenys exclosos de la clau T3 es 
qualifiquin amb la clau 6PEA. 

 
S’ha modificat el projecte incorporant aquesta prescripció. 
 
 

8.17.4 Usos industrials en sòl no urbanitzable 
 
Es prescriu que el PEU zona industrial no s’ajusta a les determinacions del Pla 
especial dels Aiguamolls, requerint que es suprimeixi i restablir els terrenys afectats la 
zona clau 6 PEA sense perjudici del manteniment de les activitats econòmiques 
existents d’acord amb el marc normatiu que estableix el Pla Especial Aiguamolls. 
S’ha modificat el projecte incorporant aquesta prescripció, si bé que cal indicar que per 
part de l’Ajuntament s’ha interposat un requeriment previ a la via contenciós 
administrativa contra l’acord d’aprovació definitiva del Pla Especial dels Aiguamolls. 
En aquest recurs i respecte a aquesta zona industrial existent s’argumenta que el Pla 
Especial dels Aiguamolls conté una regulació diferent de la que consta en el 
planejament territorial i urbanístic aprovat pel DPTOP de la Generalitat de Catalunya 
sense motivar aquest canvi, que és més restrictiu i no permet el manteniment d’aquesta 
zona industrial. 
S’incorpora dons aquesta prescripció respecte del PEU zona industrial, sense perjudici 
que en el supòsit d’estimar-se el requeriment previ es procedeixi a la modificació del 
PEU zona industrial. 
 
 

8.17.5 Normativa urbanística 
 
Es prescriu completar l’art. 49.14 i remetre a les taules contingudes a la consulta 
efectuada a la Direcció General de Qualitat Ambiental. 
S’ha modificat el projecte incorporant aquesta prescripció. 
 
Es prescriu modificar el tractament de les barraques agrícoles (art. 97) concretant que 
les barraques existents en el Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà i el Parc 
Natural del Cap de Creus preval la regulació dels seus respectius plans especials. 
S’ha modificat el projecte incorporant aquesta prescripció. 
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8.17.6 Resultat de les consultes 
 
Es prescriu esmenar els aspectes identificats en la consulta efectuada a la Direcció 
General de Patrimoni Cultural en tant que conformen el contingut de l’objectiu ambiental 
prioritari núm. 6. 
S’ha modificat el projecte incorporant aquesta prescripció, tot indicant que s’ha realitzat 
un catàleg dels elements d’interès patrimonial existents al municipi i s’han ajustat els 
àmbits delimitats en el POUM d’aquestes zones d’interès patrimonial. 
 
 

8.17.7 Aspectes relacionats amb el cicle de l’aigua 
 
Es prescriu incorporar diferents documents del Pla les determinacions de la consulta 
efectuada a l’Agència Catalana de l’Aigua. 
S’indica que les determinacions per al seguiment ambiental del desenvolupament del 
Pla hauran de fer especial incidència en les mesures previstes a la memòria ambiental 
orientades a disminuir l’elevat consum d’aigua. 
S’ha modificat el projecte incorporant aquesta prescripció. 
 
 

8.18 Conveni Urbanístic 
 
Amb posterioritat a l’aprovació inicial del POUM, es va formalitzar per part de 
l’Ajuntament de Palau-saverdera i el Sr. Erik Adrian Prager un conveni en virtut del 
qual es convenia que donada l’existència d’un Dolmen en la finca propietat dels Srs. 
Gerlach, propietaris de la parcel·la 231 de la urbanització Mas Isaac, l’Ajuntament en el 
marc de la redacció del POUM qualificaria la seva finca com a zona verda i a l’hora 
qualificaria una finca municipal com a zona d’edificació residencial. Quan el POUM 
conti aprovat definitivament, es procedirà a incoar un expedient de permuta d’aquestes 
finques. 
 
Per acord del Ple de l’Ajuntament de Palau-saverdera de data 17 de febrer de 2011 es 
va  aprovar aquest conveni i es fa sotmetre al mateix a informació pública durant el 
termini d’un mes, mitjançant la publicació del corresponent Edicte en el BOP de data 
17 de Març de 2011, al taulell d’edictes de l’Ajuntament i a la pàgina web municipal. 
Durant el termini d’informació pública no consta que s’hagi presentat cap tipus 
d’al·legació. 
 
L’art. 8 del Decret Legislatiu 1/2010 pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’Urbanisme, sota el paràgraf de publicitat i participació en els processos de 
planejament i de gestió urbanístics, estableix que els processos urbanístics de 
planejament i dels instruments de gestió, inclosos els convenis, estan sotmesos al 
principi de publicitat. 
 
L’art. 104 del Decret Legislatiu 1/2010 pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme disposa que “els convenis urbanístics han d’integrar la documentació del 
planejament o de l’instrument de gestió al qual es refereixin, es sotmeten a informació 
pública corresponent i poden ésser objecte de consulta un cop aprovats”. 
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L’art. 8 RLUC disposa, “Els convenis en matèria de planejament o de gestió urbanística 
han de formar part de la documentació que es sotmet a informació pública, després de 
l'aprovació inicial de la respectiva figura de planejament o instrument de gestió. Una 
vegada examinades i informades les al·legacions que s'hagin pogut formular en 
relació amb el conveni dins del termini d'informació pública, si l'òrgan competent 
l'aprova, el conveni és susceptible de consulta pública conjuntament amb la 
documentació aprovada definitivament en matèria de planejament i de gestió 
urbanística a la qual complementa. 
 
Per tant, es proposa sotmetre al Ple de la Corporació l’aprovació definitiva del Conveni 
subscrit en data 2 de Febrer de 2011 amb el Sr. Erik Adrian Prager, juntament amb el 
projecte del POUM que es sotmetrà al Ple per a la seva aprovació provisional, 
incorporant en Conveni i la seva tramitació en l’expedient incoat amb motiu de 
l’aprovació del POUM. 
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9. AGENDA I AVALUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA 
 
 

9.1 Agenda de les actuacions 
 
 

9.1.1 Obligatorietat 
 
El Decret Legislatiu 1/2010 pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme de 
Catalunya, estableix en el seu article 59 que regula la documentació que han de 
contenir  els plans d’actuació urbanística municipal, l’obligació d’incorporar l’agenda i 
l’avaluació econòmica financera de les actuacions a desenvolupar. 
 
 

9.1.2 Objectius de l’agenda 
 
Aquesta Agenda d’Actuació del Pla d’Ordenació Urbanística de Palau-saverdera, té 
com a finalitat l’assenyalament dels objectius que es preveu assolir en els propers 10 
anys. 
Aquests objectius són el desenvolupament i execució d’obres, així com el 
desenvolupament urbanístic de determinats sectors, i assenyalar les directrius  de 
preferència o prelació en aquests, sense perjudici que noves circumstàncies de tipus 
econòmic, polític o social aconsellin alteracions o ajustos en el seu desenvolupament. El 
conjunt d’actuacions que es programen pels propers 10 anys s’entenen amb un valor 
de caràcter general, ja sigui per la seva incorporació com a xarxa d’infraestructures 
bàsica, o al sistema general d’equipaments o espais lliures del municipi, i quin 
desenvolupament s’ha de completar amb les previsions i actuacions sectorials, de 
caràcter ordinari, fruit de les successives programacions anyals de l’Ajuntament de 
Palau-saverdera. 
 
 

9.1.3 Previsions generals 
 
L’agenda contempla per una banda l’assenyalament de les obres d’infraestructura 
viària bàsica, de caràcter general, a desenvolupar per l’Ajuntament i/o altres 
administracions públiques, així com la coordinació de les actuacions d’iniciativa privada 
en els trams en què aquesta participi, inclosos dins els Polígons d’Actuació 
Urbanística. 
També s’assenyalen les àrees d’equipaments i espais lliures de caràcter general 
previstes per incorporar al poble en els propers anys. 
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SÒL URBANITZABLE DELIMITAT 

Sector Ús Àmbit Densitat Edificabilitat bruta Sostre  Habitatges Reserva HS % HS Execució 

SUD 1 Residencial   48.097 m² 20 hab/ha 0,30 m²/m² 14.429 m²   96 hab   4.329 m²st  30% 1r o 2on Q

SUD 2 Residencial 104.983 m² 15 hab/ha 0,24 m²/m² 25.196 m² 157 hab   7.559 m²st  30% 1r o 2on Q

SUD 3 Residencial   52.771 m² 15 hab/ha 0,24 m²/m² 12.665 m²   79 hab   3.800 m²st  30% 1r o 2on Q

SUD 4 Residencial 123.135 m² 15 hab/ha 0,24 m²/m² 29.552 m² 185 hab   8.866 m²st  30% 1r o 2on Q

SUD 5 Residencial   27.512 m² 20 hab/ha 0,30 m²/m²   8.254 m²   55 hab   2.476 m²st  30% 1r o 2on Q

SUD 6 Residencial   83.893 m²   8 hab/ha 0,24 m²/m² 20.134 m²   67 hab 1r o 2on Q

SUND 1 Residencial   52.188 m² 15 hab/ha 0,24 m²/m² 12.525 m²   78 hab   3.006 m²st  30%   

TOTAL URBANITZABLE 492.579 m²     122.756 m² 718 hab 30.035 m²st     

QUADRE POLIGONS SÒL URBÀ 

Sector Ús Àmbit Densitat Eb càlcul Sostre  hab Habitatges     Execució 

PMU 1 Residencial 7.527 m² 6.287 m² 55 hab 1r o 2on Q

PMU 2 Residencial 5.426 m²   1.948 m² 10 hab 1r o 2on Q

PAU 3 Residencial 1.782 m² 0.579 m²   2 hab 1r o 2on Q

PAU 4 Residencial 10.940 m² 4.203 m² 15 hab 1r o 2on Q

PAU 5 Residencial 6.468 m² 1.444 m²   8 hab 1r o 2on Q

PAU 6 Residencial 1.643 m²   1.185 m² 12 hab 1r o 2on Q

PAU 7 Residencial 1.362 m² 3.043 m² 38 hab 1r o 2on Q

PAU 8 Residencial 5.238 m²   1.835 m²   5 hab 1r o 2on Q

PAU 9 Residencial 3.753 m² 2.922 m² 15 hab 1r o 2on Q

PAU 10 Residencial 4.411 m² 1.811 m² 20 hab 1r o 2on Q

TOTAL SÓL URBÀ PAU 48.738 m²     25.450 m² 179 hab       

TOTAL SÓL URBÀ  865.305 m²               

914.043 m² 

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

QUADRE POLIGONS SÒL URBÀ 

Sector Ús Àmbit Densitat
Eb 
càlcul 

Sostre  
hab Habitatges

Reserva 
HS %HS Execució

PMU 1 Residencial   7.527 m² 6.287 m² 55 hab 4.986 m²st 80%  

PAU 2 Residencial   5.426 m²   1.948 m² 10 hab  

PAU 3 Residencial   1.782 m² 0.579 m²   2 hab  

PAU 4 Residencial 10.940 m² 4.203 m² 15 hab  

PAU 5 Residencial  6.468 m² 1.444 m²   7 hab  

PAU 6 Residencial  1.637 m²   1.185 m² 12 hab    356 m²st 30%  

   

PAU 8 Residencial 5.238 m²   1.835 m²   5 hab  

    
TOTAL SÓL URBÀ 
PAU  39.018 m²     17.473 m² 108 hab 5.342 m²st 30%   

TOTAL SÓL URBÀ  869.720 m²               

908.739m² 
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9.2 Avaluació econòmica 
 
 

9.2.1 Justificació de l’estudi 
 
L’article 59 del DL 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme, estableix que : 
“ Els plans d’ordenació urbanística municipal es formalitzen mitjançant els següents 
documents: 
... 
e) L’agenda i l’avaluació econòmica – financera de les actuacions a desenvolupar.” 
 
 

9.2.2 Contingut 
 
A continuació es descriuran i analitzaran els següents documents: 
 
1.- Anàlisi de l’evolució pressupostària exercicis 2008, 2009 i 2010. 
2.- Evolució del romanent de tresoreria 2008 i 2009. 
3.- Evolució del resultat pressupostari 2008 i 2009 
4.- Anàlisi de la projecció pressupostària exercicis 2011, 2012, 2013 i 2014. (només 
operacions corrents ) 
5.- Evolució de l’endeutament actual i del projectat. 
6.- Anàlisi dels principals indicadors econòmic – financers. 
7.- Identificació, quantificació i periodificació de les actuacions d’inversió no 
autofinançades amb l’execució del propi pla. 
8.- Proposta d’inversió i finançament del període 2011 – 2014. 
9.- Projecció pressupostaria 2011 – 2014 operacions corrents + operacions d’inversió. 
10.- Conclusions.
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9.2.3 Quadre polígons 
 
 

 
 
Els valors de venda són superiors als valors d’inversió, per tant es justifica la viabilitat econòmica dels sectors.

QUADRE POLÍGONS SÒL URBÀ  

 

Sector Ús Àmbit Aprofitament Sistemes Gestió Urbanització Total Valor venda 

PMU 1  Residencial 7.527 m² 4.795 m² 2.732 m² 21.461,69 € 178.847,40 € 200.309,09 € 671.350 €

PMU 2 Residencial 5.426 m² 4.257 m² 792 m² 7.099,20 € 59.160,00 €   66.259,20 € 487.000 €

PAU 3 Residencial 1.782 m² 1.225 m² 557 m² 6.428,09 € 53.567,40 €   59.995,49 € 144.750 €

PAU 4 Residencial 10.940 m² 9.099 m² 1.799 m² 25.900,27 € 215.835,60 € 241.735,87 € 1.050.750 €

PAU 5 Residencial 6.469 m² 3.659 m² 3.000 m² 12.333,33 € 169.444,40 € 180.777,73 € 361.000 €

PAU 6 Residencial 1.637 m² 1.185 m² 452 m² 3.254,40 € 27.120,00 €   30.374,40 € 296.250 €

PAU 7 Residencial 1.362 m² 1.117 m² 245 m² 4.704,00 € 39.200,00 €   43.904,00 € 760.750 €

PAU 8 Residencial 5.238 m² 4.078 m² 1.160 m² 16.417,20 € 136.810,00 € 153.227,20 € 458.750 €

PAU 9 Residencial 3.941 m² 2.904 m² 1.037 m² 17.921,88 € 149.349,00 € 167.270,88 € 730.500 €

PAU 10 Residencial 4.411 m² 3.259 m² 1.151 m² 13.200,00 € 110.000,00 € 123.200,00 € 442.750 €

SOL URBA EN PAU   48.734 m² 35.578 m² 12.925 m² 135.520,06 € 1.239.333,80 € 1.374.853,86 €
 

QUADRE SECTORS SÒL URBANITZABLE  

 

Sector Ús Àmbit Edificabilitat Densitat Gestió Urbanització Total Valor venda 

SUD 1 Residencial 4,8097 ha 0,36 m²/m² 20 hab/ha 110.472,48 €   920.604,00 € 1.031.076,48 € 3.607.250 €

SUD 2 Residencial 10,4983 ha 0,24 m²/m² 15 hab/ha 164.699,28 € 1.372.494,00 € 1.537.193,28 € 6.299.000 €

SUD 3 Residencial 5,2771 ha 0,24 m²/m² 15 hab/ha 116.486,06 €   970.717,20 € 1.087.203,26 € 3.166.250 €

SUD 4 Residencial 12,3135 ha 0,24 m²/m² 15 hab/ha 175.348,80 € 1.461.240,00 € 1.636.588,80 € 7.738.000 €

SUD 5 Residencial 2,7512 ha 0,36 m²/m² 15 hab/ha 94.800,96 €   790.008,00 €   884.808,96 € 2.063.500 €

SUD 6 Residencial 8,3893 ha 0,24 m²/m² 8 hab/ha 129.189,60 € 1.076.580,00 € 1.205.769,60 € 5.033.500 €

SUND 7 Residencial 5,2188 ha 0,24 m²/m² 20 hab/ha 77.630,40 €   646.920,00 €   724.550,40 €

TOTAL URBANITZABLE 1.085.784,48 € 7.238.563,20 € 8.324.347,68 €
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9.2.4 Inversions a realitzar 
Adquisició de sòl:  
 
Equipament en sòl urbà: 

 Equipament al nord del dispensari 341,30 m2 
 
 
Equipaments en sòl no urbanitzable: 

 Zona cooperativa 6.209 m2 
 Ampliació cementiri 10.000 m2 
 Espai de salut 9.400 m2 
 Recuperació cantera per realització de centre d’estudis Serra de rodes 9.300 m2 

 
 
Vialitats: 

 Vial de connexió de la urbanització Urpasa amb el nucli, a través de Mas Oriol 2200 
m2 

 Vial de connexió Urb. Bellavista amb el nucli 1000 m2 
 
 
Terrenys amb aprofitament urbanístic: 

 Sector PMU 1, segregat del PP1, d’iniciativa municipal per l’execució d’habitatge 
sostenible 

 
Inversions públiques 
 
- Equipaments: 

 Projecte museístic cooperativa 
 Construcció aparcament dins nucli antic 

 
- Vialitats: 

 Execució obres vial de connexió de la urbanització Urpasa amb el nucli, a través de 
Mas Oriol 

 Vial de connexió Urb. Bellavista amb el nucli 
 
 
Inversions en el nou sector segregat del PP1, d’iniciativa municipal per l’execució d’habitatge 
sostenible. 
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9.2.5 Annex valoracions 
 
Valoració del m2 d’equipament en sòl urbà 
 
La parcel·la en qüestió estava classificada com a sòl urbà i qualificades en clau 5a. 
L’aprofitament d’aquestes parcel·les bé donat per el paràmetre d’edificabilitat de 0,45 
m2/m2 
Valoració del sòl: En base a l’article anterior la valoració de la part afectada serà: 
 
VALORACIO PART DE FINCA AFECTADA PER VIALITAT 
 
1) Criteris valoració. 
 
 
Legislació aplicable: 
 
LLEI 6/98 Règim del sòl i valoracions 
art. 28 i 30: valoració de sòl urbà 
LLEI 10/2003 
 
R.D. 1020/1993 
 
Ordre ECO/805/2003 
 
 

Mesures urgents de liberalització en el sector immobiliari i transports. 
 
Immobles de naturalesa urbana. Valor cadastral. Determinació. Normes tècniques de valoració 
Normes de valoració de béns immobles i de determinats drets per certes finalitats 
financeres 
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DADES URBANÍSTIQUES DEL SÒL 

              

Superfície de la finca  341,00 m2 
Aprofitament urbanístic ponderat referit 
a l'ús residencial en m2/m2  0,45 m2/m2 

Superfície dels vials i aparcaments  0 % 
Superfície de les zones verdes ‐ espais 
lliures  0 % 

Superfície d'equipaments  0 % 

              

              

Preu unitari en venda d'habitatge lliure  1.144,33 €/m2 constr 
Preu unitari en venda d'habitatge 
protegit  723,35 €/m2 constr 
Preu unitari en venda d'habitatge 
concertat     €/m2 constr 

% d'habitatge lliure     100,00 % 

% d'habitatge protegit     0,00 % 

% d'habitatge concertat     0 % 

              
Cost unitari de construcció d'habitatge 
lliure  561,41 €/m2 
Cost unitari de construcció d'habitatge 
protegit  369,46 €/m2 
Cost unitari de construcció d'habitatge 
protegit  369,46 €/m3 

Cost urbanització vials     65,00 €/m2 
Cost urbanització zones verdes ‐ espais 
lliures  25,00 €/m2 

              

              

Gastos de comercialització  4 % vendes 

Gastos de gestió i administració  3 % vendes 

Gastos varis i altres  2 % vendes 

Projectes i direcció de d'obres  8 % cost construcció 

Llicències  3 % cost construcció 

Gastos financers  4 % cost construcció 

              

Valor del vol     5873,81 € 

              

TAXA D'ACTUALITZACIÓ:  20,20  % 

              

NÚMERO DE PERÍODES:  6  ANYS 
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FULL DE CÀLCUL DEL VALOR D'EXPROPIACIÓ DEL SÒL PEL MÈTODE RESIDUAL DINÀMIC 

DADES URBANÍSTIQUES DEL SÒL   

                   

Superfície de la finca     341,00  m2 de sòl   

Aprofitament urbanístic ponderat referit a l'ús residencial 
en m2/m2     153,45  m2 de sostre   

Superfície dels vials i aparcaments     0,00  m2 de vials   

Superfície de les zones verdes ‐ espais lliures     0,00  m2 d'espais lliures   

Superfície d'equipaments     0,00  m2 d'equipaments   

Cessió del 10% de l'aprofitament        m2 de cessió   

                   
                   

INGRESSOS PER VENDES   

                   

Preu unitari en venda d'habitatge lliure     1.144,33  €/m2 constr   

Preu unitari en venda d'habitatge protegit     723,35  €/m2 constr   

Preu unitari en venda d'habitatge concertat     0,00  €/m2 constr   
                   

Ingressos per venda d'habitatges lliures     158.037,69  €   

Ingressos per venda d'habitatges protegits     0,00  €   

Ingressos per venda d'habitatges concertats     0,00  €   
                   

TOTAL INGRESSOS (I)     158.037,69  €   

                   
                   

DESPESES   

                   

Cost de construcció            

Cost unitari de construcció d'habitatge lliure     561,41  €/m2   

Cost unitari de construcció d'habitatge protegit     369,46  €/m2   

Cost unitari de construcció d'habitatge protegit     369,46  €/m2   
                   

Cost construcció habitatges lliures     77.533,53  €   

Cost construcció habitatges protegits     0,00  €   

Cost construcció habitatges concertats     0,00  €   

Cost de construcció del 90% de l'aprofitament     77.533,53  €   
                   

Gastos de comercialització     6.321,51  €   

Gastos de gestió i administració     4.741,13  €   

Gastos varis i altres     3.160,75  €   
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Projectes i direcció de d'obres     6.202,68  €   

Llicències     2.326,01  €   

Gastos financers     3.101,34  €   

                   

Cost d'urbanització (90%)   

                   

Cost urbanització de vials     65,00  €/m2   

Cost urbanització de zones verdes ‐ espais lliures     25,00  €/m2   
                   

Urbanització de vials     0,00  €   

Urbanització zones verdes ‐ espais lliures     0,00  €   
                   

Total cost urbanització     0,00  €   

                   
                   

RESUM TOTAL DE LES DESPESES   

                   

Cost de construcció     77.533,53  €   

Gastos de comercialització     6.321,51  €   

Gastos de gestió i administració     4.741,13  €   

Gastos varis i altres     3.160,75  €   

Projectes i direcció de les obres     6.202,68  €   

Llicències     2.326,01  €   

Gastos financers     3.101,34  €   

Cost d'urbanització     0,00  €   
                   

TOTAL DESPESES (D)     103.386,95  €   

                   

                   

TAXA D'ACTUALITZACIÓ:  20,20           

                   

NÚMERO DE PERÍODES:  6 ANYS (72 mensualitats)   

                   

CÀLCUL DEL VALOR DEL SÒL PEL MÈTODE RESIDUAL DINÀMIC 

NÚM. 
PERIODES 

% 
INGRESSOS 

I 
INGRESSOS

% DESPESES
D 

DESPESES 
I ‐ D 

VALOR 
ACTUALITZAT 

1        0,2  206,77 ‐206,77  ‐203,35

2        0,2  206,77 ‐206,77  ‐199,98

3        0,2  206,77 ‐206,77  ‐196,67

4        0,2  206,77 ‐206,77  ‐193,42

5        0,2  206,77 ‐206,77  ‐190,22

6        0,2  206,77 ‐206,77  ‐187,07

7        0,2  206,77 ‐206,77  ‐183,97

8        0,2  206,77 ‐206,77  ‐180,92
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9        0,2  206,77 ‐206,77  ‐177,93

10        0,2  206,77 ‐206,77  ‐174,98

11        0,2  206,77 ‐206,77  ‐172,09

12        0,2  206,77 ‐206,77  ‐169,24

13        0,2  206,77 ‐206,77  ‐166,44

14        0,2  206,77 ‐206,77  ‐163,68

15        0,2  206,77 ‐206,77  ‐160,97

16        0,2  206,77 ‐206,77  ‐158,31

17        0,2  206,77 ‐206,77  ‐155,69

18        0,2  206,77 ‐206,77  ‐153,11

19        0,2  206,77 ‐206,77  ‐150,57

20        0,2  206,77 ‐206,77  ‐148,08

21        0,2  206,77 ‐206,77  ‐145,63

22        0,2  206,77 ‐206,77  ‐143,22

23        0,2  206,77 ‐206,77  ‐140,85

24        1,7  1.757,58 ‐1.757,58  ‐1.177,39

25        1,7  1.757,58 ‐1.757,58  ‐1.157,90

26        1,7  1.757,58 ‐1.757,58  ‐1.138,73

27        1,7  1.757,58 ‐1.757,58  ‐1.119,88

28        1,7  1.757,58 ‐1.757,58  ‐1.101,34

29        1,7  1.757,58 ‐1.757,58  ‐1.083,11

30        1,7  1.757,58 ‐1.757,58  ‐1.065,18

31        1,7  1.757,58 ‐1.757,58  ‐1.047,54

32        1,7  1.757,58 ‐1.757,58  ‐1.030,20

33        1,7  1.757,58 ‐1.757,58  ‐1.013,15

34        1,7  1.757,58 ‐1.757,58  ‐996,37

35        1,7  1.757,58 ‐1.757,58  ‐979,88

36        1,7  1.757,58 ‐1.757,58  ‐963,66

37        1,7  1.757,58 ‐1.757,58  ‐947,70

38        1,7  1.757,58 ‐1.757,58  ‐932,02

39        1,7  1.757,58 ‐1.757,58  ‐916,59

40        1,7  1.757,58 ‐1.757,58  ‐901,41

41        1,7  1.757,58 ‐1.757,58  ‐886,49

42        1,7  1.757,58 ‐1.757,58  ‐871,81

43        1,7  1.757,58 ‐1.757,58  ‐857,38

44        1,7  1.757,58 ‐1.757,58  ‐843,19

45        1,7  1.757,58 ‐1.757,58  ‐829,23

46        1,7  1.757,58 ‐1.757,58  ‐815,50

47        1,7  1.757,58 ‐1.757,58  ‐802,00

48  6  9.482,26 2  2.067,74 7.414,52  3.327,32

49  6  9.482,26 2  2.067,74 7.414,52  3.272,23

50  6  9.482,26 2  2.067,74 7.414,52  3.218,06

51  6  9.482,26 2  2.067,74 7.414,52  3.164,79

52  5  7.901,88 3  3.101,61 4.800,28  2.015,01
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53  5  7.901,88 3  3.101,61 4.800,28  1.981,66

54  5  7.901,88 3  3.101,61 4.800,28  1.948,85

55  5  7.901,88 3  3.101,61 4.800,28  1.916,59

56  5  7.901,88 3  3.101,61 4.800,28  1.884,86

57  5  7.901,88 4  4.135,48 3.766,41  1.454,42

58  5  7.901,88 4  4.135,48 3.766,41  1.430,34

59  5  7.901,88 4  4.135,48 3.766,41  1.406,66

60  5  7.901,88 4  4.135,48 3.766,41  1.383,38

61  4  6.321,51 3  3.101,61 3.219,90  1.163,07

62  4  6.321,51 3  3.101,61 3.219,90  1.143,82

63  4  6.321,51 3  3.101,61 3.219,90  1.124,88

64  3  4.741,13 3  3.101,61 1.639,52  563,29

65  3  4.741,13 2  2.067,74 2.673,39  903,29

66  3  4.741,13 1  1.033,87 3.707,26  1.231,88

67  2  3.160,75 0,6  620,32 2.540,43  830,18

68  2  3.160,75 0  0,00 3.160,75  1.015,79

69  2  3.160,75 0  0,00 3.160,75  998,98

70  2  3.160,75 0  0,00 3.160,75  982,44

71  1  1.580,38 0  0,00 1.580,38  483,09

72  1  1.580,38 0  0,00 1.580,38  475,09

TOTAL  100  158.037,69 100  103.386,95 54.650,74  11.925,94

VALOR DEL SÒL: 11.925,94 €

Valor del vol: 

Es considera la valoració del vol per un import de: 5873,81€ 

Valor d'expropiació: 

Valor del sòl:  11.925,94 €

Valor del vol:  5.873,81 €

17.799,75 €

5% Premi d'afecció:  889,99 €

Valor d'expropiació:  18.689,74 €
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9.2.6 Valoració del m2 de sòl no urbanitzable 
 
Per la zona de Palau-saverdera el preu m2 de sòl rústec és de 2,50 €/m2. 
 

Cooperativa       194.700 €  
Ampliació cementiri  12.179 m2 * 2,50 €/m2=   30.447 €  
Espai de salut     9.400 m2 * 2,50 €/m2=   23.500 €  
Recuperació cantera per 
realització de centre d’estudis 
Serra de rodes    9.300 m2 * 2,50 €/m2=   23.250 €  
Vial de connexió de la urbanització 
Urpasa amb el nucli, a través 
de Mas Oriol     2.200 m2 * 2,50 €/m2 =     5.500 €  
Vial Bellavista amb el nucli   1.000 m2 * 2,50 €/m2 =     2.500 € 

 
TOTAL         279.897 € 

 
 

9.2.7 Valoració de terrenys amb aprofitament urbanístic 
 
Sector PAU 1, segregat del PP1, d’iniciativa municipal per l’execució d’habitatge 
sostenible. 
 
La intenció municipal és adquirir la totalitat del sector PMU 1 mitjançant permuta, els 
propietaris actuals rebrien l’aprofitament net de la zona amb Clau 5d i l’Ajuntament es 
quedaria la zona en Clau 6b* i es faria càrrec de les despeses d’urbanització. El cost 
previst d’aquestes despeses és aproximadament de 200.309 € 
 
 

9.2.8 Cost econòmic de les inversions a realitzar 
 
Adquisició de sòl i obres : 

Equipament en sòl urbà        18.689,74 €  
Cooperativa      194.700,00 €  
Ampliació cementiri         30.447,00 €  
Espai de salut          23.500,00 €  
Vial de connexió de la urbanització 
Urpasa amb el nucli, a través 
de Mas Oriol          5.500,00 € 
Vial Bellavista amb el nucli        2.500,00 € 
Terrenys amb aprofitament urbanístic  200.309,00 €  
Inversions en obres públiques del sòl, adquirit 
Projecte museístic cooperativa   400.000,00 €  
Execució obres vial de connexió de la 
urbanització Urpasa amb el nucli, 
a través de Mas Oriol.     100.000,00 €  
Vial Bellavista nucli       40.000,00 € 
Construcció espai de salut      60.000,00 €  
Arranjament pedreres     120.000,00 € 
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9.2.9 Sostenibilitat econòmica 
 
La justificació de la sostenibilitat econòmica en les actuacions que produeixen 
modificació radical del model urbanístic, en aquest document s’estableix el seu 
potencial impacte respecte a les finances públiques de l’administració responsable del 
seu manteniment, que en aquest cas serà pel conjunt dels sòls públics destinats a 
sistemes d’espais lliures i vialitat. 
 
Aquest POUM proposa en les seves actuacions a desenvolupar usos del tipus 
residencial principalment i d’altres activitats comercials i hoteleres, així: 
 
En sòl urbà consolidat es preveu 14.000 m2 de sostre hoteler 
En sol urbà no consolidat 25.000 m2 de sostre destinat a habitatge 
En sol urbanitzable 120.000 m2 de sostre destinat a habitatge i 5.000 m2 destinat a 
usos comercials i altres. 
 
Aixó suposa que un 12 % del nou sostre previst serà destinat a activitats econòmiques, 
indicant que en les claus urbanístiques del sòl urbà es permeten altres usos que el 
residencial. 
 
Els nous habitatges i les noves activitats milloraran el comportament de la hisenda 
municipal, ja que es tracta d’actuacions urbanístiques de transformació que 
afavoreixen el principi de racionalització de l’ús del sòl i el reciclatge urbà. 
 
Respecte a les actuacions previstes en les finances municipals responsables de la 
implantació i manteniment de les infraestructures i serveis, en el punt anterior es 
valoren el cost econòmic de les inversions a realitzar que ascendeixen a més d’un 
milió d’euros 
 
També cal valorar les actuacions de manteniment a realitzar en les zones d’espai lliure 
i vialitat, si valorem aquestes en un preu de manteniment entre 2 -2,5 €/m2 any tenim 
que el POUM preveu uns 130.000 m2 entre vials i zones verdes lo que genera un cost 
de manteniment anual de 260.000 €/any. 
 
Aquest cos de manteniment que generen les noves actuacions, tindran que procedir 
de la recaptació en concepte de Bens Immobles i en menor grau de les possibles 
llicències; per tant caldrà ajustar aquest import a la nova despesa generada. Les 
inversions projectades ja han sigut analitzades en l’annex corresponent a l’Agenda i 
Avaluació Econòmica 
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10. PLÀNOLS 
 
 

10.1 Informació 
 
 
1 Marc Territorial. E: 1/100.000 
 
2 Topografia i ortofotomapa. E 1/5.000 
 
3 
3.1 Planejament vigent. Règim del sòl. E: 1/10.000 
3.2 Planejament vigent. Sòl urbà i urbanitzable. E: 1/2.000 
 
4 
4.1 Xarxes bàsiques existents. Abastament d’aigua. E: 1/2.000 
4.2 Xarxes bàsiques existents. Sanejament. E: 1/2.000 
4.3 Xarxes bàsiques existents. Enllumenat. E: 1/2.000 
4.4 Xarxes bàsiques existents. Gas. E: 1/2.000 
 
5 Cadastre 
 
 
 

10.2 Ambientals 
 
 
1 Sensibilitat ambiental. E: s/e 
 
2 Usos del sòl. E: s/e 
 
3 Espais naturals. E: s/e 
 
4 Àrees de risc. E: s/e 
 
 
 

10.3 Ordenació 
 
 
1 Classificació del sòl. Estructura bàsica i territorial. E: 1/5.000 
 
2 Ordenació del sòl urbà i urbanitzable. E: 1/1.000 


