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1.- INTRODUCCIÓ
El present document correspon al TEXT REFÓS de la Memòria Ambiental, que ja es va presentar en
el seu moment (abril 2011), en resposta al document de resolució sobre la Memòria ambiental que
ha fet públic la Direcció General de Polítiques Ambientals del Departament de Territori i Sostenibilitat
de la Generalitat de Catalunya amb data 17 de maig de 2011.
Aquest document correspon al document final del procés d’avaluació ambiental que ha seguit el Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal del terme municipal de Palau-saverdera a la comarca de l’Alt
Empordà.
Aquest document valora la manera en què s’ha portat a terme tot el procés d’avaluació ambiental,
analitza com s’han integrat tots els aspectes ambientals rellevants del poble i que poden estar
vinculats amb l'ordenació urbanística del mateix i també valora i analitza els canvis que s’han generat
al llarg de tot el temps que ha durat la redacció del POUM, especialment després de passar el tràmit
d’exposició pública i presentació d’al·legacions, així com els condicionants o requeriments
addicionals que s’han demanat d’incorporar després del procés de consulta a les diferents
administracions i entitats que puguin tenir algun tipus de vinculació amb el projecte. Així, la present
memòria ambiental ha d’incorporar els canvis o modificacions que s’hagin generat en el projecte
durant aquest tram final de valoració i que l’equip redactor, l’ajuntament o les mateixes
administracions consideri adients d’incorporar.
També el present text refós incorpora l’anàlisi i modificacions que ha comportat el document de
“Resolució sobre la Memòria Ambiental” redactat per la Direcció General de Polítiques Ambientals
del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya amb data 17 de maig del
2.011.
El procés de redacció del POUM, en aquest cas, ha seguit tots els tràmits que estableix la normativa
urbanística actual, amb la redacció de l’Avanç de Pla i l’Informe de Sostenibilitat Ambiental Preliminar
(març de 2010) i la redacció posterior del document de referència per part del DMAH (juny de 2010).
El 3 de novembre de 2010 es va aprovar inicialment el POUM i es va obrir el període d’exposició
pública i consulta als organismes i administracions interessades i, en aquest document, s’ha redactat
la Memòria Ambiental que recull tot aquest procés del POUM.
Aquesta memòria ambiental es redacta d’acord amb el que preveu la Disposició Transitòria Sisena
“Avaluació ambiental dels plans urbanístics”, segons la qual s’integra dins la Llei 6/2009, de 28
d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes, i també amb el que preveu l’article 115 d) del
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme, en relació
amb l’article 12 de la Llei 6/2009, de 28 d’abril, sobre l’avaluació dels efectes de determinats plans i
programes en el medi ambient.
En concret, dins la Llei 6/2009, de 28 d’abril, són els articles:
“2.h Definicions”.
“24. Elaboració de la memòria ambiental”
“25. Acord de l’òrgan ambiental sobre la memòria ambiental”
“26. Competències per a dictar l’acord sobre la memòria ambiental”
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“27. Caràcter preceptiu de la memòria ambiental i incorporació del contingut en la proposta
de pla o programa”, els que determinen totes les característiques per a l’elaboració i tramitació de la
memòria ambiental.
En referència al Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
d’Urbanisme, en l’article 115 “Procediment d’avaluació ambiental dels plans urbanístics” i
concretament al punt d), diu:
“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 del govern 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 que 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.”
Per a la redacció d’aquesta Memòria Ambiental s’ha utilitzat com a plantilla de referència el
document orientatiu de la Direcció General de Polítiques Ambientals i Sostenibilitat del Departament
de Medi Ambient i Habitatge “Memòria Ambiental. Versió 2”, de juny de 2009.
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2.- CARACTERÍSTIQUES BÀSIQUES DEL PLA
Les dades bàsiques de l’actuació són:
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM)
Ajuntament de Palau-saverdera
Palau-saverdera
Alt Empordà
Girona
Pla Territorial de Catalunya
Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines
Pla Director Urbanístic del sòl no urbanitzable de la
Plans territorials i urbanístics aprovats
Serra de Rodes i entorns
i de rang superior que inclouen l'àmbit
Pla Especial de protecció del medi natural i del
del pla
paisatge dels Aiguamolls de l’Empordà
Pla Especial de protecció del medi natural i del
paisatge del parc natural de Cap de Creus
16.774.106 m2
Superfície de l'àmbit del pla
1.539.494 m2 (9,18% del total)
Sòl urbà i urbanitzable actual
1.401.811 m2 (8,35% del total)
Sòl urbà i urbanitzable previst pel pla
Altres actuacions remarcables
Equips redactors dels documents
DCD Taller Ambiental, SL
d'avaluació ambiental
Tipus de pla
Òrgan promotor
Municipi
Comarca
Província

2.1. Objectius del pla
Els objectius principals del POUM de Palau-saverdera són els següents:
•
•

•

•

•
•
•

•

Resoldre la gestió que comporta l’aprovació definitiva del Pla Director Urbanístic Serra de
Rodes, que afecta directament el sòl urbanitzable i no urbanitzable del municipi
El canvi del 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
La conveniència 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
Contemplar les incidències del planejament territorial que conflueix en el municipi, el PDU
Serra de Rodes, el Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines i els plans d’espais
d’interès natural de Catalunya, Pla Especial de protecció del medi natural i paisatge dels
Aiguamolls de l’Empordà.
Efectuar operacions puntuals per completar i sorgir diferents buits en zones urbanes.
Propostes d’àmbits de reforma interior, reurbanització i/o modificar el model urbanístic.
Oferir una millor regulació per tal de permetre harmonitzar aquest desenvolupament
urbanístic amb el model dels usos del sòl.
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.
Ordenar els usos dels terrenys no urbanitzables
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2.2. Principals determinacions del Pla
Les principals determinacions del pla, sintetitzades, són les següents:
Sòl urbà:
•

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
creixements rurals, diferenciats dels posteriors eixamples i dels nous creixements moderns.

•

Es diferencia el sòl urbà consolidat del sòl urbà no consolidat, i es delimiten 9 polígons
d’actuació urbanística (PAU) 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 Unitats d’Actuació
(UA) que no han estat totalment desenvolupades, així com també uns polígons de nova
creació.

•

Les àrees de sòl urbà no consolidat s’apliquen en els espais on és necessari revisar o
completar la seva ordenació. També es preveuen per tal d’alliberar espais ara ocupats per tal
d’introduir millores en l’estructura viària o espais d’equipaments del nucli.

•

En les unitats d’actuació on es pugui veure afectada la llera d’algun rec o torrent l’ordenació i
el desenvolupament del sector estarà condicionat pels resultats d’un nou estudi de simulació
hidràulica del tram del rec. L’estudi inclourà l’avaluació del risc hidrològic respecte les
crescudes extraordinàries del rec per tal de confirmar les propostes del planejament i
determinar l’ordenació més convenient per la minimització del risc hidrològic i precisar les
actuacions d’infraestructura hidràulica i/o les mesures de protecció passiva necessàries, tot
segons els criteris tècnics aprovats pel Consell d’Administració de l’ACA el 28 de juny de
2001 i modificats el 2 de març de 2006 sobre l’ocupació dels terrenys integrats en el sistema
hídric i les zones inundables i les determinacions de la directiva de l’art. 6 del Reglament de
la Llei d’urbanisme.

•

Caldrà estendre la franja d’espais lliures de protecció de la llera del rec mantenint l’amplada
de 25 metres a fi de garantir la funció de corredor biològic. El tractament d’aquesta franja
serà unitari conjuntament amb els sectors SUD-1 i SUD-5.

Sòl urbanitzable:
•

No es produeix cap nou sector urbanitzable que no estigués previst pel Pla Director
Urbanístic (PDU) Serra de Rodes.

•

A tots els sectors afectats pel PDU Serra de Rodes, el pla preveu les zones de protecció
fixades pel PDU i proposa que el seu desenvolupament segueixi els següents criteris:
O

Cessions per a equipaments, com a sector discontinu i concentrades com a
ampliació de la zona d’equipaments existent en el municipi.
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O

O
O
O

•

Distribució de l’habitatge aïllat a les zones situades més al nord, però sempre
buscant la concentració de la resta dels habitatges a les zones més properes al
nucli.
Densitats d’habitatges entre 20 i 25 habitatges/ha.
Les zones de protecció hidràulica i paisatgística, grafiades i assenyalades en els
plànols d’ordenació han de quedar lliure de ser urbanitzades.
Propostes de vialitat i d’interconnexió entre elles i amb el municipi i també amb les
urbanitzacions ja existents.

El nou planejament estableix les bases per crear uns separadors urbans resseguint les
traces de les rieres que parteixen el territori de nord a sud; analitza aquests separadors entre
el nucli del municipi i les seves urbanitzacions a est i oest d’aquest, com també entre elles
mateixes; el PDU Serra de Rodes ja defineix aquesta línia a seguir i ara el POUM consolida i
dóna les eines perquè la realitat acabi sent la prevista.

Sòl no urbanitzable:
•

El reconeixement del valor del paisatge que conforma l’entorn natural del municipi, definits
en els diferents documents

•

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 espais d’interès natural, cal potenciar el seu valor com a referent identificador
de la qualitat ambiental del municipi, i preveure la possible ampliació dels seus límits.

•

Seguir en tot moment la normativa específica i els límits precisos dels Plans Especials de
protecció del medi natural i del paisatge dels Aiguamolls de l’Empordà i del Parc natural del
Cap de Creus, així com el Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines i de la legislació
referent als espais PEIN i Xarxa Natura 2000.

•

Potenciar els valors de connectivitat ecològica entre el Parc Natural dels Aiguamolls de
l’Empordà i del Parc Natural del Cap de Creus, sobretot a traves dels diversos cursos fluvials
que van de nord a sud i connecten els dos espais protegits.
2.3. Diferències entre la proposta aprovada inicialment i la que es porta a aprovació
provisional.

Abans d’entrar a analitzar l’ISA, creiem que és oportú esmentar de forma més general (en el punt 6.3
d’aquesta memòria s’entrarà al detall) les diferències existents entre la proposta aprovada inicialment
el novembre de 2010 i la proposta que es porta a l’aprovació provisional. Aquestes diferències són
degudes bàsicament a l’aprovació definitiva del Pla Especial de protecció del medi natural i del
paisatge dels Aiguamolls de l’Empordà, que ha comportat tota una sèrie de canvis en les
qualificacions de sòl no urbanitzable, així com unes restriccions majors en les actuacions dins
d’aquest espai.
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Així tenim:
•

Sòl urbà no consolidat: no es preveuen canvis importants, sinó petites modificacions pel que
fa a la tipologia d’habitatges i habitatges de protecció oficial. Es mantenen els 9 Polígons
d’Actuació Urbanística (PAU).

•

Sòl urbanitzable delimitat:

•

o

La principal diferència és la reducció del sector que agrupa les cessions per a
equipaments comunitaris dels sectors 2, 3, 4 i 7 i que confronta per l’oest amb el rec
del Mas Oriol.

o

El sector SUD-2 veu reduïda la seva superfície degut a l’eliminació de la cessió
pública que es feia en el sector d’equipaments públics. La superfície passa d’11,44
ha a 10,49 ha, amb una cessió mínima del 5% per a equipaments.

Sòl no urbanitzable:
o

A nivell general hi ha un canvi en les tipologies de sòl no urbanitzable, afegint-hi les
4 claus que provenen del Pla Especial de protecció del medi natural i del paisatge
dels Aiguamolls de l’Alt Empordà.

o

Si concretem els diferents plans especials urbanístics (PEU), es manté el PEU “Zona
Industrial” tal i com es va aprovar inicialment, ja que es creu que és la millor opció
per a donar viabilitat futura a les diferents activitats presents en aquesta petita àrea
industrial, treure tallers i indústries de dins del poble cap a aquesta zona, etc.

o

El PEU “Espai de Salut” amplia la franja de protecció sobre el rec del Mas Oriol (límit
oest), passant de 12,5 m a 25 metres, sense afectar en cap moment la massa
forestal existent. També es canvia l’ús a què es destina el PEU, passant a usos
d’esbarjo i esportiu, no permetent-se cap tipus d’edificació.

o

El PEU “Centre d’interpretació del parc natural del Cap de Creus” canvia el nom i
l’objectiu passant a ser el PEU “Recuperació d’una antiga pedrera”. Es manté la
superfície, però amb l’únic objectiu de recuperar l’antiga pedrera des d’una vessant
paisatgística, garantint una correcta implantació des del punt de vista mediambiental,
per tal de dotar d’un mirador excepcional al municipi.

o

S’ha creat un PEU nou, “Hípica Aiguamolls”. Aquest PEU ja ha estat aprovat
definitivament, i només s’incorpora al POUM. Aquest nou sector, de 49.275 m2 es
troba a peu de la carretera GIV-6103 (concretament al p.k. 1), abans de travessar el
camí de l’Olivet. S’adjunta una fitxa ambiental d’aquest nou sector en un annex.

o

S’eliminen les propostes d’ampliació dels serveis tècnics de l’EDAR, així com els
serveis tècnics en l’àmbit de la subestació elèctrica i la seva l’ampliació dins del
PEIN. Per tant, queda tal i com està en les NNSS vigents.
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A continuació es fa una comparativa de superfícies generals entre la proposta aprovada inicialment
(novembre 2010) i la que es proposa per a l’aprovació provisional (abril 2011):

Zonificació
Sòl urbà
Sòl urbanitzable
Sòl no urbanitzable
TOTAL

Aprovació
inicial
914.189 m2
499.152 m2
15.360.765 m2
16.774.106 m2

Aprovació
provisional
914.189 m2
487.619 m2
15.372.298
16.774.106 m2

Diferència

Percentatge

0
- 11.533 m2
+ 11.533 m2
0

-2,3%
+ 0,075%

2.4. Diferències entre la proposta aprovada provisional 1 i la que es porta a aprovació
provisional 2.
En funció dels informes de les diferents administracions pel que fa a la validació o aprovació de la
proposta que es va portar a l’aprovació inicial 1 (abril 11) ha calgut incorporat algunes esmenes en el
document final del POUM i que concretament són:
- Sòl urbà no consolidat:
No es preveuen canvis importants, sinó petites modificacions de la tipologia d’habitatges i habitatges
de protecció oficial. Es mantenen els 9 Polígons d’Actuació Urbanística (PAU). En les unitats
d’actuació afectades pel pas d’algun rec caldrà portar a terme un estudi hidràulic detallat del sector.
Únicament en el PAU-1, hi ha una modificació del sostre edificable, augmentant dels 3.681 m2 a
6.287 m2, pujant de 34 a 55 habitatges totals.
- Sòl urbanitzable delimitat:
Es mantenen els 7 subsectors de sòl urbanitzable delimitat, però reduint superfície, sostre edificable i
número d’habitatges en quatre subsectors:
•
•
•
•

SUD-2, es redueix de 114.374 m2 a 104.983 m2, passant de 229 habitatges a 210.
SUD-5, es redueix lleugerament de 32.917 m2 a 32.496 m2, passant de 66 a 65 habitatges.
SUD-6, es redueix la densitat d’habitatges, de 20 a 8 hab/ha, passant de 168 a 67
habitatges.
SUD-7, es redueix la superfície de 53.910 a 52.188 m2, passant de 108 a 104 habitatges.
- Sòl no urbanitzable:

S’han modificat algunes unitats d’actuació (plans especials urbanístics) i més concretament:
1/ Unitats d’actuació sense modificació.
- PEU ESCOLA DE PITCH & PUTT
- PEU COOPERATIVA
- PEU EQUIPAMENT DE RESERVA
- PEU HÍPICA AIGUAMOLLS
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2/ Unitats d’actuació modificades
- PEU PER LA RECUPERACIÓ D’ANTIGA CANTERA: s’han modificat les claus deixant-ho
com a Clau E7 zona d’esbarjo-mirador i la seva funcionalitat es defineix com dotar d’un punt d’interès
paisatgístic municipal.
- PEU ESPAI DE SALUT: es modifica el text per concretar que es deixa una franja de
protecció de 25 metres d’amplada mínima a ambdós marges de les lleres del rec del Mas Oriol.
- PEU AMPLIACIÓ CEMENTIRI: s’exclouen del mateix tot els terrenys que es troben dins els
límits de la Xarxa Natura 2.000 i del PEIN i es requalifiquen amb la clau 4. També s’exclouen els
terrenys situats entre el marge esquerre del rec i el camí aigües avall del cementiri.
- PEU CENTRAL ELECTRICA: s’ha reduït l’extensió d’aquest PEU, amb la mateixa
superfície que hi ha actualment en el planejament vigent (1,5 ha en lloc de les 3 ha previstes
inicialment).
- PEU ZONA INDUSTRIAL: s’ha eliminat.

Zonificació

Aprovació
inicial

Aprovació
provisional 1

Aprovació
provisional 2

Sòl urbà
Sòl urbanitzable
Sòl no urbanitzable
TOTAL

914.189 m2
499.152 m2
15.360.765 m2
16.774.106 m2

914.189 m2
487.619 m2
15.372.298
16.774.106 m2

914.190 m2
487.618 m2
15.107.152 m2
16.508.252 m2

Diferència
entre
provisional 1
i2
+ 1 m2
- 1 m2
-265.146 m2
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3.- DESCRIPCIÓ GENERAL DEL PROCÉS D’AVALUACIÓ
3.1. Raons per sotmetre el pla a l’avaluació ambiental
D’acord amb el que estableix l’article 5 i l’Annex 1 de la Llei 6/2009, s’han de sotmetre a avaluació
ambiental els següents instruments de planejament urbanístic:
Article 5 Plans i programes sotmesos a avaluació ambiental:
1. S’han de sotmetre a avaluació ambiental:
a) Els plans i els programes relacionats amb l’Annex 1.
b) Els plans i programes que compleixin els requisits establerts per l’article 6.
c) Les modificacions de plans i programes a què fan referència les lletres a i b en
els casos i amb les condicions que especifica l’article 7.
d) Els plans i els programes a què fa referència l’article 8, si així es resol en la
decisió prèvia d’avaluació ambiental.
Annex 1 Plans i programes sotmesos a avaluació ambiental
2. Instruments de planejament urbanístic:
a) Els plans d’ordenació urbanística municipal.
b) Els plans parcials urbanístics de delimitació.
c) El planejament urbanístic derivat per a la implantació en sòl no urbanitzable de
construccions destinades a les activitats de càmping i també el planejament
urbanístic derivat que es formuli per a la implantació en sòl no urbanitzable
d’equipaments i de serveis comunitaris no compatibles amb els usos urbans,
d’instal·lacions i d’obres necessàries per a la prestació de serveis tècnics,
d’estacions de subministrament de carburants i de prestació d’altres serveis de la
xarxa viària. Els plans en què, per les característiques i la poca entitat, es
constati, sense necessitat d’estudis o d’altres treballs addicionals, que no poden
produir efectes significatius en el medi ambient no estan subjectes a avaluació
ambiental.
El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Palau-saverdera es troba inclòs dins el supòsit previst
en l’Annex 1, punt 2 lletra a de la Llei 6/2009, i per tant, cal sotmetre’l a avaluació ambiental.
3.2. Històric del procés d’avaluació ambiental
A continuació fem un repàs de les fases d’avaluació ambiental que s’han seguit i dels documents
elaborats en cada fase del procés, i en fa constar algunes dades de referència (com pot ser per
exemple la data).
•
•
•

El febrer de 2010 es va entrar al Departament de Medi Ambient i Habitatge l’Avanç de Pla i el
març de 2010 l’Informe de Sostenibilitat Ambiental Preliminar del POUM de Palau-saverdera.
El 14 d’abril de 2010, l’Ajuntament de Palau-saverdera va aprovar l’Avança de Pla i l’Informe
de Sostenibilitat Ambiental Preliminar.
El 22 d’abril de 2010 es va dur a terme per part del DMAH el període d’informació pública i
de consulta a administracions públiques afectades i altres entitats.
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•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

El 25 de juny de 2010, els Serveis Territorials a Girona del DMAH van emetre el Document
de Referència, amb número OTAAGI2010082.
Durant el setembre-octubre de 2010, es va redactar l’Informe de Sostenibilitat Ambiental del
POUM, elaborat per l’empresa DCD Taller Ambiental, SL.
El 3 de novembre de 2010, l’Ajuntament va aprovar inicialment el POUM.
El 15 de novembre de 2010 es va publicar l’edicte d’aprovació inicial al BOP Girona i el
període d’exposició pública.
El 15 de novembre de 2010 es va publicar l’edicte d’aprovació inicial al DOGC i el període
d’exposició pública.
A partir del 15 de novembre de 2010 i durant 45 dies, s’obre el període d’exposició pública.
També es van demanar informes a diferents administracions afectades o interessades en el
POUM.
El 18 de novembre de 2010 es va publicar l’edicte d’aprovació inicial al diari El Punt.
Durant el mes de desembre es van efectuar tota una sèrie de jornades de presentació del
POUM.
El 27 de Gener de 2011els Serveis Territorials de Girona del Departament de Territori i
Sostenibilitat va emetre l’Informe sobre Planejament Urbanístic dins el procediment
d’Avaluació Ambiental amb el núm. OTAAGI20100082.
Durant els mesos de març i abril de 2011 es redacta la Memòria Ambiental.
Amb data abril 2011 es va presentarà al Departament de Territori i Sostenibilitat la Memòria
Ambiental.
Amb data 17 de maig de 2011 la Direcció General de Polítiques Ambientals del Departament
de Territori i Sostenibilitat redacta la Resolució sobre la Memòria Ambiental presentada.
Mes de Juny de 2010 es redacta el text refós de la memòria ambiental, així com la nova
documentació del POUM, on s’han incorporat les esmenes i resolucions que les diferents
administracions han demanat d’incloure.

En tot aquest procés falten les fases posteriors a la presentació del text Refós de la Memòria
Ambiental, on l’òrgan ambiental ha de resoldre sobre la conformitat de la nova proposta de la
memòria ambiental, millores o modificacions a incorporar-hi i, posteriorment, la segona aprovació
provisional de tot el document del POUM per part de l’Ajuntament.
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4.- ABAST DE L’AVALUACIÓ DETERMINAT PEL DOCUMENT DE REFERÈNCIA
El març de 2010 l’Ajuntament de Palau-saverdera, com a promotor del POUM, va presentar als
Serveis Territorials a Girona del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de
Catalunya una proposta de POUM, a fi de sol·licitar l’emissió del document de referència. Juntament
amb la proposta de POUM, anava acompanyat del corresponent Informe de Sostenibilitat Ambiental
Preliminar (ISAP).
Prenent com a base tota aquesta documentació, els Serveis Territorials a Girona del DMAH van
emetre amb data de 25 de juny de 2010 el document de referència (amb número OTAAGI2010082)
que determina l’abast de l’informe de sostenibilitat ambiental i els criteris, objectius i principis
ambientals aplicables, i identifica a les administracions públiques afectades i el públic interessat. A
continuació es resumeixen les determinacions principals del document de referència, en el capítol 6
d’aquest document:
Determinacions de l’abast de l’Informe de Sostenibilitat Ambiental (ISA):
a) Criteris ambientals per a la proposta d’ordenació
•

Cal evitar nous creixements urbanístics als marges del rec del Mas Oriol, espai ZEPA de
Natura 2000 que forma part del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà. En concordança
s’haurà de revisar l’alternativa 1 per suprimir la peça prevista en aquesta ubicació.
b) Objectius ambientals

•

S’han de jerarquitzar els objectius ambientals proposats seleccionant únicament els de major
importància per a l’avaluació ambiental del pla i atorgant prioritats. Entre els primers caldrà
incloure:
o Evitar l’ocupació innecessària del sòl per a usos urbans
o Preservar els espais naturals protegits representats al municipi i garantir els seus
àmbits de connectivitat ecològica i la seva funcionalitat
o Dimensionar el potencial urbanístic compatible amb la disponibilitat de recursos
d’aigua potable
c) Plànols

•

Els plànols d’ordenació del sòl no urbanitzable han de contenir a escala mínima 1:5.000 la
representació definitiva dels límits vigents dels espais PEIN Parc Natural de Cap de Creus i
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà.

•

Es recomana l’elaboració d’un plànol de sensibilitat ambiental (baixa, moderada, alta i molt
alta) d’acord amb els criteris de l’Annex II del present document de referència a escala
suficient (mínim 1:10.000) que orienti la valoració ambiental de la proposta d’avaluació.
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d) Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà
•

D’acord amb el Pla Especial cal incorporar les zones perifèrica i de connexió (clau 6), regular
normativament el tractament de les barraques, i adequar l’àmbit de l’EDAR municipal dins la
zona de connectivitat no permetent un increment fora dels usos estrictes de la depuració
d’aigües.
e) Normativa urbanística

•

Per al cas del sòl no urbanitzable i dels sistemes, les normes urbanístiques hauran d’atendre
els aspectes de la normativa sectorial ambiental indicats a l’Annex I.
f) Determinacions ambientals per al planejament derivat

•

S’incorporarà una anàlisi ambiental de cadascun dels àmbits que seran objecte de
desenvolupament del POUM mitjançant planejament derivat.
g) Abastament d’aigua potable

•

S’haurà d’ampliar la informació relativa a la nova demanda que comportarà el
desenvolupament del POUM en sòl urbà no consolidat com en sòl urbanitzable (volum anual
i cabal continu). A partir de les dades anteriors caldrà justificar el grau de suficiència de
l’actual infraestructura en alta, incloent balança d’aigua, amb els consums anuals actuals i
els que es preveuen. Tenint en compte els problemes actuals en l’abastament, s’hauran de
definir i analitzar alternatives viables.
h) Sanejament d’aigües residuals

•

La documentació del planejament haurà d’incloure una anàlisi de la infraestructura actual de
sanejament, justificació del grau de suficiència d’aquesta envers el nou creixement planificat,
i previsions d’actuació. Definició de com es resoldrà la depuració d’aquestes aigües i de com
i on es retornaran al medi. Justificar que el retorn de pluvials no originarà afeccions a tercers.
i) Inundabilitat

•

La documentació del POUM ha de permetre demostrar la compatibilitat del creixement
urbanístic planificat amb l’establert a l’article 6 “Directriu de preservació front als riscos
d’inundació” i la representació dels límits de la zona fluvial, el sistema hídric i la zona
inundable.
j) Catàleg de masies i cases rurals

•

El document haurà d’evitar incloure ruïnes d’escassa entitat arquitectònica ubicades en
terrenys forestals i/o en espais naturals protegits on la seva reconstrucció o nova edificació i
les construccions complementàries puguin comportar impactes ambientals severs sobre
aquests terrenys.
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k) Catàleg de protecció del patrimoni cultural del Parc Natural de Cap de Creus
•

El nou POUM és una oportunitat per redactar el Catàleg de protecció del patrimoni cultural
del Parc Natural de Cap de Creus, tal i com diu la disposició transitòria Tercera del Pla
Especial de protecció del medi natural i del paisatge del parc natural de Cap de Creus.
l) Avaluació del vector soroll

•

L’ISA ha d’integrar els objectius de qualitat acústica i la manera com aquests objectius es
tenen en compte en la seva elaboració i aprovació, tal i com es preveu a l’article 48.1) del
Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica,
aprovat per Decret 176/2009, de 10 de novembre.
m) Terrenys agrícoles

•

S’analitzaran els possibles efectes del pla sobre la zona regable de les rodalies del nucli urbà
de Palau-saverdera; sobre les infraestructures existents (camins, canals, aqüeductes...) en el
municipi de l’àmbit de la Comunitat de Regants del Marge Esquerre del riu Muga i les
servituds de pas associades i sobre les construccions agràries i la integritat de les
explotacions agrícoles i ramaderes.
n) Prevenció d’incendis forestals

•

S’analitzarà el risc d’incendi forestal i les vies d’evacuació i franges de protecció perimetrals,
específicament per al cas de les urbanitzacions. La normativa haurà de tenir en compte les
mesures preventives contemplades en la legislació sectorial.
o) Procediments d’avaluació ambiental resolts o en tràmit

•

El pla ha de considerar la resolució d’avaluació ambiental emesa el 17 de maig de 2010
sobre la Modificació Puntual número 15 de les NNSS (OTAAGI20090091) i els criteris del
document de referència emès el 23 de novembre de 2009 sobre la Modificació Puntual
número 18 de les NNSS (OTAAGI20090300).
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5.- VALORACIÓ DE L’INFORME DE SOSTENIBILITAT I LA SEVA QUALITAT
5.1. Valoració de l’estructura formal
L’informe de sostenibilitat ambiental (ISA) que es va presentar en l’aprovació inicial tenia l’estructura
següent:
1.- Antecedents.
2.- Determinació dels requeriments ambientals significatius en l’àmbit del POUM.
a/ Descripció dels elements ambientals significatius.
b/ Perfil ambiental
c/ Relació amb altres plans i programes de caràcter sectorial
d/ Objectius i criteris de protecció ambiental
3.- Estructura general de l’ordenació. Descripció i avaluació d’alternatives.
a/ Descripció i avaluació de les alternatives considerades.
b/ Justificació ambiental de l’alternativa escollida.
4.- Descripció ambiental del pla d’acord amb l’alternativa d’ordenació adoptada.
a/ Descripció esquemàtica del contingut del pla.
5.- Determinació dels probables efectes significatius sobre el medi ambient de l’alternativa
d’ordenació proposada.
6.- Avaluació global del pla i justificació del compliment dels objectius ambientals establerts.
7.- Descripció de les mesures de seguiment i supervisió previstes.
a/ Mesures de seguiment de les obres d’actuació.
b/ Proposta de seguiment ambiental per al període de vigència del pla.
8.- Síntesi.
9.- Annex
- Annex 1. Sectors de creixement
- Annex 2. Plànols
- Annex 3. Consultes a l’Administració
- Annex 4. Document de Referència
Per tant, l’estructura de l’ISA s’adapta als requeriments que estableix la normativa, en l’article 70 del
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme.
Pel que fa al punt de vista formal, l’ISA segueix un ordre lògic i coherent. La definició d’objectius
ambientals s’ha fet a partir dels aspectes ambientals rellevants detectats a la fase de diagnosi.
Aquests objectius ambientals han estat la base de l’avaluació ambiental i, conseqüentment, tant
l’avaluació d’alternatives com la justificació de l’ordenació adoptada s’han realitzat seguint els
objectius ambientals plantejats. Així, els apartats de diagnosi, objectius i avaluació ambiental del pla i
de les alternatives es troben estretament lligats, de manera que l’avaluació ambiental s’ha centrat en
els aspectes ambientals més rellevants del territori.
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5.2. Valoració del contingut de l’Informe de Sostenibilitat Ambiental per a l’aprovació
inicial (novembre 2010)
Aquest apartat identifica els punts forts i febles de l’informe de sostenibilitat ambiental i avalua la
incorporació de les determinacions del document de referència dins el mateix, així com l’abast de
l’informe en continguts i la valoració de la informació emprada.
5.2.1 Incorporació de les determinacions del document de referència
Les determinacions del document de referència han estat incorporades en l’ISA, tal i com es descriu
en la taula següent:
REQUERIMENTS DOCUMENT DE REFERÈNCIA
a) Cal evitar nous creixements urbanístics als marges del
rec del Mas Oriol.
b) Objectius ambientals: s’han de jerarquitzar els objectius
ambientals proposats, seleccionant únicament els de major
importància.
c) Plànols. Els plànols d’ordenació del sòl no urbanitzable
han de contenir a escala mínima 1:5.000 la representació
dels límits del PEIN del Cap de Creus i Aiguamolls de
l’Empordà.
d) Es recomana l’elaboració d’un plànol de sensibilitat
ambiental d’acord amb els criteris de l’Annex II del
Document de Referència.
e) Incorporar les zones perifèriques i de connexió (clau 6
del plànol O.1 d’ordenació) del Pla Especial del Parc
Natural dels Aiguamolls de l’Empordà.
f) Regular normativament el tractament de les barraques
g) Adequar l’àmbit de l’EDAR municipal dins la zona de
connectivitat no permetent un increment fora dels usos
estrictes de la depuració d’aigües.
h) Normativa urbanística: les normes urbanístiques hauran
d’atendre els aspectes de la normativa sectorial ambiental
indicats a l’Annex 1 del Document de referència.
i) Determinacions ambientals per al planejament derivat.
j) Abastament d’aigua potable.
k) Sanejament d’aigües residuals.
l) Inundabilitat. Compatibilitat del creixement urbanístic
amb l’establert a l’article 6 “Directriu de preservació front
als riscos d’inundació”.
m) Catàleg de Masies i Cases Rurals. El document haurà
d’evitar incloure ruïnes d’escassa entitat arquitectònica
ubicada en terrenys forestals i/o en espais naturals
protegits.
n) Catàleg de protecció del patrimoni cultural del Parc
Natural de Cap de Creus.

APARTAT CORRESPONENT A l’ISA
Apartat 4a “Descripció ambiental del Pla”
Apartat 2d “Objectius i criteris de protecció
ambiental”

Annex Plànols

Plànol Sensibilitat Ambiental Annex Plànols

Plànol Espais d’interès natural Annex Plànols
Veure Normes Urbanístiques POUM
Veure Normes Urbanístiques POUM

Veure Normes Urbanístiques POUM
Apartat 4b “Identificació i quantificació dels sòls
objecte de transformació com a conseqüència de
l’ordenació plantejada”
Apartat 4a “Descripció ambiental del Pla”
Apartat 4a “Descripció ambiental del Pla”
Apartat 4a “Descripció ambiental del Pla”

Veure Catàleg de Masies i Cases Rurals

Catàleg de protecció del patrimoni cultural, a
l’Annex de les Normes Urbanístiques del POUM
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REQUERIMENTS DOCUMENT DE REFERÈNCIA

APARTAT CORRESPONENT A l’ISA

o) Avaluació del vector soroll.

Apartat 1b Zones de Risc de Contaminació
acústica
Apartat 4a “Descripció ambiental del Pla”

p) Terrenys agrícoles. Possibles efectes sobre la zona
regable de les rodalies de Palau-saverdera i
infraestructures existents.

Apartat 4a “Descripció ambiental del Pla”

q) Prevenció d’incendis forestals, vies d’evacuació i
franges de protecció perimetrals, sobretot en les
urbanitzacions.

Apartat 4a “Descripció ambiental del Pla”

r) Procediments d’avaluació ambiental resolts o en tràmit:
Modificació Puntual número 15 i 18 de les Normes
Subsidiàries.

Veure Normes Urbanístiques POUM

5.2.2. L’abast de l’informe pel que fa a continguts
L’avaluació ambiental que figura en l’ISA, amb data octubre de 2010, es basa en els aspectes
ambientals rellevants i significatius del pla. A continuació es fa una síntesi dels principals objectius
ambientals considerats i els seus indicadors per poder veure el seu seguiment o evolució posterior:
1. Evitar l’ocupació innecessària del sòl per a usos urbans, concentrant les noves zones de
creixement en àrees ja existents.
Indicadors:

ICS (sòl urbà + sòl urbanitzable)
Ocupació urbana del sòl (sòl urbà + sòl urbanitzable + sistemes en SNU, en relació a
tota la superfície municipal)
Superfície per habitant de sòl urbà, urbanitzable i sistemes en SNU
Superfície de zones verdes per habitant

2. Protecció dels espais naturals protegits i garantir els seus àmbits de connectivitat ecològica i
la seva funcionalitat
Indicadors:

Superfície del municipi inclosa en espais de protecció
Superfície del municipi classificada com a interès connector

3. Comptabilitzar el creixement urbanístic amb la disponibilitat de recursos d’aigua potable
Indicadors:

Consum d’aigua potable per habitant i any

4. Protecció dels cursos fluvials que connecten la zona del Cap de Creus amb els Aiguamolls
de l’Empordà
Indicadors:

Classificació de tots aquests cursos fluvials com a sistema hidrològic

5. Minimització dels usos industrials presents al municipi
Indicadors:

Superfície industrial, comparant-la amb la situació anterior al POUM
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6. Protecció dels elements de caràcter natural, patrimonial o cultural
Indicadors:

Elaboració d’un catàleg de protecció del patrimoni cultural i natural del municipi

5.2.3. Valoració de la informació emprada
Per a l’elaboració de la diagnosi i l’avaluació ambiental del pla s’ha utilitzat informació de base
actualitzada, procedent de les següents fonts:
• Bases cartogràfiques de l’Institut Cartogràfic de Catalunya, a escala 1:5.000, 1:10.000 i
1:25.000.
• Bases cartogràfiques del Departament de Medi Ambient i Habitatge, concretament dels
fitxers Miramon.
• Informació passada pels Serveis Territorials de Girona del Departament de Medi Ambient i
Habitatge.
• Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines.
• Pla Especial de protecció del medi natural i del paisatge dels Aiguamolls de l’Empordà.
• Pla Especial de protecció del medi natural i del paisatge del parc natural del Cap de Creus.
• Pla Director Urbanístic del sòl no urbanitzat de la serra de Rodes i entorns.
• Ajuntament de Palau-saverdera.
• Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat de Palau-saverdera.
• Agenda 21 de Palau-saverdera (2003).
• Pla director de millores a realitzar a l’abastament d’aigua potable de Palau-saverdera
(SOREA, abril de 2007).
• Pla de Protecció Civil de Palau-saverdera (2009).
• “Espais d’interès natural i paisatgístic de la Costa Brava”, de la Diputació de Girona.
• Carta del Paisatge de l’Alt Empordà (2009).
• Dades estadístiques obtingudes de www.idescat.cat.
5.2.4. Conclusions de la valoració: punts forts i febles de l’ISA
Com a conclusió, s’exposen tot seguit els punts forts i febles que figuraven en l’esmentat document.
Els aspectes de l’anàlisi ambiental més significatius són:
•

•
•

•

Aspectes relacionats amb la vegetació, la fauna i el paisatge, a partir del treball de camp
portat a terme i de la documentació aconseguida gràcies als plans directors de la Serra de
Rodes i Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines.
Aspectes relacionats amb la connectivitat ecològica, a través del treball de camp i
documentació tècnica.
Aspectes per avaluar les diverses alternatives proposades, ja que s’ha fet un treball de camp
analitzant la situació actual i definint quatre alternatives:
o L’alternativa que preveu el Pla Director Urbanístic de Serra de Rodes.
o L’alternativa 0 (manteniment de la situació actual).
o L’alternativa 1 (proposta amb un creixement moderat).
o L’alternativa 2 (creixement molt important).
Aspectes relacionats amb l’alternativa escollida, amb una anàlisi individual de cada sector de
creixement.
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En canvi, els punts febles de l’ISA han estat deguts a la manca d’informació existent, ja que són
aspectes puntuals, i per regla general la informació existent fa referència a grans zones territorials.
•

Contaminació atmosfèrica, informació extreta de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la
Contaminació Atmosfèrica de Catalunya (XVPCA) del Departament de Medi Ambient de la
Generalitat de Catalunya, concretament del document Zona de Qualitat de l’Aire de
Catalunya.

5.3. Síntesi avaluació ambiental de l’Informe de Sostenibilitat Ambiental per a
l’aprovació inicial (octubre 2010)
5.3.1. Avaluació general d’alternatives
A continuació, s’exposen les alternatives considerades a l’Informe de Sostenibilitat Ambiental de data
octubre de 2010, que va significar l’ aprovació inicial del POUM.
Adaptació al Pla Director Urbanístic Serra de Rodes
Les principals característiques d’aquest Pla Director són, en relació a les NNSS vigents:
•

Creació d’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 s’estén a tot l’ample
del terme municipal i té continuïtat amb els municipis veïns. Aquest límit de sòl urbanitzable
s’ha establert a l’entorn de la cota 154. Tota aquesta franja es defineix com a sòl de
connectivitat ecològica i paisatgística i afectaria parcialment els antics sectors de sòl
urbanitzable PP4, PP3, PP2 i 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 i PP12, així com
l’actual zona industrial del poble situada a peu de la carretera GI-610.

•

Proposa un ampli espai o connector ecològic en el sector sud i sud-oest del municipi
(catalogat com a sòl no urbanitzable d’alt valor agrícola i connector) que va des del límit del
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà fins a trobar la carretera GI-610 seguint els límits
del rec de les Torroelles i dels Ferriols.

•

Proposa una zona de connector ecològic a l’entorn del rec del Mas Oriol que està catalogat
com a Xarxa Natura 2000 i 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 delimitat PP7 i que passaria íntegrament a sòl no urbanitzable.

•

Modifica el vial previst de connexió entre el nucli urbà i la urbanització Mas Isaac passant pel
sud del camp de futbol i minimitzant el previsible impacte sobre el rec del Mas Oriol i la
sureda que l’envolta.
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Alguns punts negatius d’aquesta proposta són:
•

No contempla l’expansió de l’actual zona industrial situada a peu de la carretera GI-610 que
preveia el planejament anterior, ja que es trobaria dins del que s’ha delimitat com a
connector ecològic del sector est.

•

No preveu cap possibilitat d’expansió del sòl urbà o urbanitzable en aquesta àmplia franja del
municipi que va des de la carretera de Roses fins al casc urbà consolidat.

•

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 GI-610.
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 als requeriments dels mateixos, sobretot pel que fa referència a sòl urbanitzable a
desenvolupar.
Aquest planejament actualment vigent preveu un creixement més gran que el que es preveu en els
Plans Directors, sobretot en el sector nord-est del municipi, i per altra part contempla que diverses
àrees de desenvolupament urbanístic puguin arribar fins just el límit del Parc Natural del Cap de
Creus i no contempla la presència de la zona de transició entre els límits del Parc Natural del Cap de
Creus i el sòl urbanitzable.
Sota aquesta premissa el Planejament actual queda desfasat i cal plantejar noves propostes que
s’ajustin millor a les directrius marcades pels Plans Territorials i Plans Directors. 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:
•

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.
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•

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,
corresponen a terrenys amb un relleu lleugerament accidentat i la seva urbanització podria
comportar moviments de terres prou significatius que podrien repercutir en canvis en el
paisatge prou remarcables.

•

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 o zones de connectivitat ecològica entre el
Parc Natural del Cap de Creus i els Aiguamolls de l’Empordà.

•

No preveu figures de protecció específica sobre elements d’interès natural o paisatgístic com
parets de pedra seca, barraques de pastor, alineacions de xiprers...
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 tota la zona nord passaria a ser sòl no urbanitzable de protecció ecològica i paisatgística
a l'igual que la meitat est de la zona sud, quedant com urbanitzable només la part oest del
tram sud, establint el límit sud màxim a l’entorn de la carretera de Roses.

•

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.
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•

Reducció molt important de tot el sector discontinu PP2 (format a dia d’avui per 2 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.

•

Proposa el canvi a sòl urbanitzable de la continuació pel sud del PP2 i concretament del
subsector 4 fins a l’entorn de can Llobet, 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 fins la traça de la carretera GI-610, el reg Modregal
i pel sud-oest fins el reg del Mas Oriol i la franja de protecció (xarxa natura 2000) com a límit
oest.

•

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.

•

Preveu una petita ampliació de la zona industrial situada al peu de la carretera GI-610. Això
permet donar una alternativa a la sortida de les diferents activitats industrials que encara
queden dins el casc urbà del poble i que sinó es planteja aquesta ampliació els obligaria a
instal·lar-se en altres pobles.
Alternativa 2

Aquesta alternativa proposa una ampliació de les superfícies de sòl urbanitzable, si la comparem
amb la proposta anterior, en dues zones concretes, mentre que per la resta és idèntica a la proposta
de l’alternativa 1. Les principals línies d’actuació que es proposen i que no queden reflectides en
l’alternativa 1 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 (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.
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•

En el subsector 4 del PP2 s’amplia en el sentit est respecte al que es preveu en l’alternativa
1 fins arribar com a límit est el rec del Mas Blanc agafant una franja de terreny accidentat
amb oliveres.
5.3.2. Justificació, avaluació i descripció de l’alternativa adoptada
- Justificació de l’alternativa adoptada:

L’alternativa escollida que ha de servir de base per a la redacció del POUM de Palau-saverdera
correspon a l'opció 1, ja que:
-

S’adapta perfectament a les restriccions establertes pels diversos Plans Territorials i
Directors que afecten el terme municipal.

-

Determina un creixement d’acord amb les característiques del poble que determina el Pla
Director de l’Empordà (creixement moderat del poble) sense fer propostes d’un
creixement massa gran del poble com pot tenir el planejament actualment vigent.

-

El creixement es planteja sempre donant continuïtat a les zones urbanes actuals i sense
generar cap mena de dispersió.

Per altra part es considera que les propostes de creixement que ja preveu l’alternativa 1 són
suficients i s’adeqüen a les necessitats futures a curt i mig termini que es pot preveure per un poble
com Palau-saverdera, contemplant el seu creixement de població resident i la seva part com a
segones residències, de manera que considerem que no són necessàries les dues ampliacions de
sòl urbanitzable que es proposava en l’alternativa 2 si ho comparem amb l’alternativa 1.
Les consideracions que s’han tingut en compte per a escollir aquesta alternativa són:
•

Seguir les directrius marcades pel Pla Territorial de les Comarques Gironines, Pla Director
de l’Empordà, Pla Director Urbanístic del Sòl no urbanitzat de la Serra de Rodes i entorns
com a elements de regulació del creixement i expansió del sòl urbà i urbanitzable al mateix
temps que s’estableixen sistemes de protecció del paisatge a l’entorn de Palau-saverdera.

•

Creixement moderat de les noves àrees urbanitzables residencials, ubicades totes elles a
l’entorn de les zones urbanes existents procurant de minimitzar la dispersió.

•

Creixement moderat de sostre previst i construccions futures, seguint les directrius que
marca el Pla Director de l’Empordà quan fa referència a Palau-saverdera.

•

Establir unes figures de protecció molt definides en els espais protegits que trobem en tot el
terme municipal (Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà i Parc Natural del Cap de Creus
i de la Serra de Rodes).

•

Crear unes zones de transició entre els límits de sòl urbà o urbanitzable i els espais
protegits, concretament en tot el sector nord del poble en direcció a la Serra de Rodes.
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•

Establir uns amplis espais de connectivitat ecològica, tant a l’est com a l’oest de la zona
urbana, per facilitar la connectivitat entre els Aiguamolls de l’Empordà al sud i la Serra de
Rodes al nord).

•

Establir un corredor ecològic a l’entorn del rec del Mas Oriol entre el casc urbà del poble i la
urbanització de Mas Isaac.

•

Establir unes franges de protecció hidrològica a través dels diversos rius, rierols, barrancs
que baixen des de la Serra de Rodes cap als aiguamolls de l’Empordà.

•

En cap cas les zones urbanes o urbanitzables se situen al sud de la carretera de Roses a
excepció de l’actual zona industrial ja existent gairebé al límit del terme amb Roses.

•

Es preveu una mínima ampliació de la zona industrial situada a peu de la carretera de
Roses, sense afectar en cap moment la pineda existent ni els valors connectors i
paisatgístics del seu entorn immediat, només per poder cobrir les propostes d’ampliació per
subsistència de les activitats ja establertes i permetre que els diversos tallers que encara
estan dins el nucli urbà puguin sortir sense haver de marxar del municipi.

•

Crear unes directrius de protecció d’elements singulars del paisatge com poden ser els murs
de pedra seca o les barraques de pastor per tal de potenciar els valors tradicionals agrícoles
i ramaders del poble.

En la taula següent es fa un resum de les 3 alternatives analitzades en l’ISA, i que denoten com
l’alternativa escollida (alternativa 1 de l’ISA) és la que comporta una ocupació menor de sòl i amb
unes propostes de creixement sostenibles i adaptades a la realitat social de Palau-saverdera:

Sòl urbà

Sòl
urbanitzable

Sòl no
urbanitzable

Total

ICS

Serra de Rodes

986.226 m2

278.086 m2

15.509.795 m2

16.774.106 m2

1.264.312m2

Alternativa 0

986.226 m2

553.268 m2

15.234.612 m2

16.774.106 m2

1.539.494m2

Alternativa 1

914.189 m2

499.152 m2

15.360.765 m2

16.774.106 m2

1.413.341m2

Alternativa 2

986.226 m2

456.974 m2

15.370.906 m2

16.774.106 m2

1.443.200m2

ICS (sòl urbà + sòl urbanitzable).
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- Descripció de l’alternativa seleccionada a la ISA:
La proposta del POUM pel que fa al sòl urbà, té com a objectiu acabar de completar el
desenvolupament dels diversos nuclis urbans consolidats, desenvolupant diversos espais que han
quedat sense urbanitzar, malgrat estar en sòl urbà segons les NNSS vigents. La superfície total
d’aquesta tipologia de sòl arriba a 44.469 m2 i preveu un potencial de construcció de 139 habitatges
nous.
En la taula següent es fa un resum de les principals característiques dels diversos sectors en sòl
urbà:

Sòl urbà no consolidat
PAU-1
PAU-2
PAU-3
PAU-4
PAU-5
PAU-6
PAU-7
PAU-8
PAU-9
TOTAL

Superfície
(m2)
7.527
5.426
1.782
10.898
6.658
1.637
1.362
5.238
3.941
44.469

Sostre
màxim (m2)
3.681
1.948
579
4.094
1.646
1.185
3.043
3.750
2.904
19.194

Núm.
Habitatges
34
10
4
15
6
12
38
5
15
139

Els sòls urbanitzables corresponen als terrenys que el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de
Palau-saverdera considera necessaris i adequats per a garantir el creixement de la població i de
l’activitat econòmica del municipi d’acord amb el concepte de desenvolupament econòmic sostenible
del Text Refós de la Llei d’Urbanisme (TRLU)
La superfície total d’aquesta tipologia de sòl arriba a 499.152 m2 i preveu un potencial de construcció
de 998 nous habitatges.
En la taula següent es fa un resum de les superfícies, coeficients d’edificabilitat i altres
característiques dels diversos sectors en sòl urbanitzable:
Actuació
SUD-1
SUD-2
SUD-3
SUD-4
SUD-5
SUD-6
SUD-7
TOTAL

Superfície
(m2)
38.358
114.374
53.928
121.772
32.917
83.893
53.910
499.152

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

Edificabilitat
Sostre
bruta
màxim (m2)
0,36 m2/m2
13.809
0,36 m2/m2
41.175
0,36 m2/m2
19.414
0,36 m2/m2
43.838
2
2
0,36 m /m
11.850
0,24 m2/m2
20.134
0,36 m2/m2
19.408
169.628

Núm.
Habitatges
77
229
108
244
66
168
108
998
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Aquest Pla classifica com a sòl no urbanitzable aquells terrenys que, pels seus valors agrícoles,
forestals, ambientals o paisatgístics, o bé pel règim de protecció que es deriva de la legislació
sectorial o el planejament territorial, es consideren incompatibles amb llur transformació urbanística,
així com també aquells terrenys que es consideren inadequats pel desenvolupament urbà.
Així, s’han establert un total de 6 tipologies de sòl no urbanitzable:
•
•
•
•
•

•

Clau NUe-pein: inclou els espais PEIN, tant al nord amb el Cap de Creus com al sud amb els
Aiguamolls de l’Empordà
Clau NUe-pein-xn2000: espais del PEIN procedents de Xarxa Natura 2000, en aquest cas, el
rec del Mas Oriol
Clau NUe-eco. Zona de sòls de connectivitat ecològica i paisatgística. Franja de transició
entre l’EIN Cap de Creus i les zones urbanes de Mas Isaac, Palau-saverdera i Bellavista.
Clau NUe-eco (Sr): àmbit d’ocupació d’usos admesos en zona de sòls de connectivitat
ecològica i paisatgística
Clau NUe-agro-con. Zona d’alt valor agrícola i valor connector. Aquesta qualificació avarca
els espais agrícoles que tenen un interès connector interessant, inclosos dins la zona
perifèrica del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, al voltant del rec del Mas Blanc i el
rec de Cap de Terme (a l’est del terme), i també a l’espai ubicat entre el rec del Clot de Rius
a l’est i el rec del Mas Oriol al nord.
Clau NUe-agro: zona d’alt valor agrícola. Inclou tota la zona central del terme, entre la GI610 i el Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, i limitat per la clau anterior a est i oest.
Tipologia de sòl

Superfície (Ha)

Espais PEIN clau Nue pein i clau NUe-pein-xn2000

843,4275

Zona de connectivitat ecològica clau NUe-eco

135,0663

Zones d’alt valor agrícola i connector clau NUe-agro-con

298,3694

Zones d’alt valor agrícola clau NUe-agro

188,6247

Zona de protecció preventiva

35,1993

TOTAL SÒL NO URBANITZABLE

1.500,6872

En sòl no urbanitzable hi ha un total de 9 Plans Especials Urbanístics, amb diferents usos:
Sòl no urbanitzable
Superfície (m2)
PEU ESCOLA PITCH&PUTT
100.700
PEU COOPERATIVA
6.647
PEU CENTRE INTERPRETACIÓ PARC
9.308
NATURAL CAP DE CREUS
PEU ESPAI DE SALUT
9.476
PEU AMPLIACIÓ CEMENTIRI
17.313
PEU EQUIPAMENT RESERVA
1.328
PEU ZONA INDUSTRIAL
42.265
PEU AMPLIACIÓ EDAR
12.000
PEU SUBESTACIÓ ELÈCTRICA
30.000
TOTAL
229.037

Ús
Esportiu
Sociocultural
Sociocultural
Esportiu
Funerari
Per assignar
Industrial
Serveis tècnics
Serveis tècnics
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- Descripció de l’alternativa definitiva per a l’aprovació provisional (juny 2011)
Un cop incorporades les determinacions de la Resolució sobre memòria ambiental de la Direcció
General de Polítiques Ambientals del Departament de Territori i Sostenibilitat de maig de 2011 i d’altres
informes d’administracions consultades, a continuació es fa una síntesi de l’alternativa adoptada
definitivament per a l’aprovació provisional del POUM de Palau-saverdera:
En la taula següent es fa un resum de les principals característiques dels diversos sectors en sòl
urbà:

Sòl urbà no consolidat
PAU-1
PAU-2
PAU-3
PAU-4
PAU-5
PAU-6
PAU-7
PAU-8
PAU-9
TOTAL

Superfície
(m2)
7.527
5.426
1.782
10.898
6.658
1.637
1.362
5.238
3.941
44.469

Sostre
màxim (m2)
6.287
1.948
579
4.094
1.646
1.185
3.043
3.750
2.904
23.539

Núm.
Habitatges
55
10
4
15
6
12
38
5
15
160

La superfície total d’aquesta tipologia de sòl arriba a 44.469 m2 i preveu un potencial de construcció
de 160 habitatges nous.
En la taula següent es fa un resum de les superfícies, coeficients d’edificabilitat i altres
característiques dels diversos sectors en sòl urbanitzable:
Actuació
SUD-1
SUD-2
SUD-3
SUD-4
SUD-5
SUD-6
SUD-7
TOTAL

Superfície
(m2)
38.358
104.983
53.928
121.772
32.496
83.893
52.188
487.618

Densitat
20 hab/ha
20 hab/ha
20 hab/ha
20 hab/ha
20 hab/ha
8 hab/ha
20 hab/ha

Edificabilitat
Sostre
bruta
màxim (m2)
0,36 m2/m2
13.809
0,36 m2/m2
37.794
0,36 m2/m2
19.414
2
2
0,36 m /m
43.838
0,36 m2/m2
11.698
0,24 m2/m2
20.134
0,36 m2/m2
18.788
165.475

Núm.
Habitatges
77
210
108
244
65
67
104
875

La superfície total d’aquesta tipologia de sòl arriba a 487.618 m2 i preveu un potencial de construcció
de 875 nous habitatges.
Aquest Pla classifica com a sòl no urbanitzable aquells terrenys que, pels seus valors agrícoles,
forestals, ambientals o paisatgístics, o bé pel règim de protecció que es deriva de la legislació
sectorial o el planejament territorial, es consideren incompatibles amb llur transformació urbanística,
així com també aquells terrenys que es consideren inadequats pel desenvolupament urbà.
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S’han establert un total de 8 tipologies de sòl no urbanitzable:
•
•
•
•
•
•
•
•

Clau 1 PEA: Zona de reserva PEA
Clau 3 PEA: Zona agronatural PEA
Clau 4 PEA: Zona agrícola i forestal PEA
Clau 6 PEA: Zona perifèrica de protecció i connexió PEA
Clau 4 PECC: Zona PEIN Cap de Creus
Nue-eco: Sòls de connectivitat ecològica i paisatgística
Nue-agro: Zona d’alt valor agrícola
UN: Zona de protecció preventiva
Tipologia de sòl

Superfície (Ha)

Clau 1 PEA

94,9556

Clau 3 PEA

12,5445

Clau 4 PEA

353,0244

Clau 6 PEA

381,8338

Clau 4 PECC

393,9966

Nue-eco

46,6065

Nue-agro

192,6259

UN

35,1278

TOTAL SÒL NO URBANITZABLE

1.510,7152

En sòl no urbanitzable hi ha un total de 7 Plans Especials Urbanístics, amb diferents usos:
Sòl no urbanitzable
Superfície (m2)
PEU ESCOLA PITCH&PUTT
100.700
PEU COOPERATIVA
6.647
PEU RECUPERACIÓ ANTIGA PEDRERA
9.308
PEU ESPAI DE SALUT
9.476
PEU AMPLIACIÓ CEMENTIRI
13.516
PEU EQUIPAMENT RESERVA
1.328
PEU HÍPICA AIGUAMOLLS
49.275
TOTAL
190.250

Ús
Esportiu
Cultural-social clau E4
Equipament clau E8
Esportiu clau E5
Funerari-cementiri clau E6
Equipament de reserva clau E7
El definit al PEU aprovat definitivament

Les determinacions de la Resolució sobre memòria ambiental han estat incorporades en aquest Text
Refós de la Memòria Ambiental, tal i com es descriu en la taula següent:
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REQUERIMENTS RESOLUCIÓ MEMÒRIA AMBIENTAL
1. Tractament de l’àmbit inclòs dins del Parc Natural del Cap de
Creu

2. Tractament de l’àmbit inclòs dins del Parc Natural dels
Aiguamolls de l’Empordà

3. Tractament de l’àmbit inclòs dins de la zona perifèrica de
protecció i connexió.
- PEU Ampliació Cementiri: s’ha de modificar per excloure els
terrenys inclosos en la Xarxa Natura 2000 i en el PEIN, que
s’hauran de requalificar amb la clau 4PEA, i també excloure els
terrenys situats en el marge esquerre del rec i el camí aigües
avall del cementiri.
- PEU Recuperació de la cantera antiga: cal resoldre la
discrepància entre claus.
- PEU Espai de Salut: la normativa ha de concretar que la franja
de protecció serà de 25 metres comptadors des del marge
esquerre del rec del Mas Oriol

4. Usos industrials en sòl no urbanitzable: no s’ajusta a les
determinacions del Pla Especial dels Aiguamolls de l’Empordà i
per tant s’ha de suprimir.
5. Normativa urbanística:
- S’ha d’incorporar les taules contingudes en la consulta
efectuada a la Direcció General de Qualitat Ambiental.
- El tractament de les barraques agrícoles (article 97) s’haurà de
modificar per concretar que per a les barraques existents en el
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà i en el Parc Natural
de Cap de Creus preval la regulació dels seus respectius plans
especials.

6. Resultat de les consultes:
- S’hauran d’esmenar els aspectes identificats en la consulta
efectuada a la Direcció General de Patrimoni Cultural.

INCORPORACIÓ AL TEXT REFÓS DE LA
MEMÒRIA AMBIENTAL
S’ha incorporat a la normativa i al plànol O.1 la
zonificació del Pla Especial del Cap de Creus, canviant
la tipologia CLAU NUe-PEIN per CLAU 4 PECC.
S’ha incorporat a la normativa i als plànols la
zonificació del Pla Especial dels Aiguamolls, canviant
la tipologia NUE-PEIN-XN2000 i NUE-AGRO-CON per
la clau 4PEA.
- PEU Ampliació Cementiri: s’exclouen del mateix tot
els terrenys que es troben dins els límits de la Xarxa
Natura 2.000 i del PEIN i es requalifiquen amb la clau
4PEA. També s’exclouen els terrenys situats entre el
marge esquerre del rec i el camí aigües avall del
cementiri.
- PEU Recuperació antiga cantera: s’han modificat les
claus deixant-ho com a Clau E7 zona d’esbarjo-mirador
i la seva funcionalitat es defineix com dotar d’un punt
d’interès paisatgístic municipal.
- PEU Espai de salut: es modifica el text per concretar
que es deixa una franja de protecció de 25 metres
d’amplada mínima a ambdós marges de les lleres del
rec del Mas Oriol.
S’ha suprimit aquest pla especial
- S’ha incorporat la taula de la protecció front la
contaminació acústica en l’Annex 2 de les Normes
Urbanístiques.
- S’ha modificat l’article 97 de les Normes
Urbanístiques, afegint-hi el text següent: “prevaldrà la
regulació dels respectius plans especials (PEA i
PECC)”.
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.
S’han afegit els diversos jaciments arqueològics que
mancaven. També s’ha actualitzat el llistat dels BCIN i
béns locals.
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REQUERIMENTS RESOLUCIÓ MEMÒRIA AMBIENTAL

7 . Aspectes relacionats amb el cicle de l’aigua
- S’han d’incorporar en diferents documents del Pla les
determinacions de la consulta efectuada a l’ACA.
- Les determinacions per al seguiment ambiental hauran de fer
especial incidència en les mesures previstes a la memòria
ambiental orientades a disminuir l’elevat consum d’aigua
identificat.

INCORPORACIÓ AL TEXT REFÓS DE LA
MEMÒRIA AMBIENTAL
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
prescripció.

el

projecte

incorporant

_______________________________________________________________________________
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6. AVALUACIÓ DEL RESULTAT DE LES CONSULTES REALITZADES I EL SEU GRAU DE
CONSIDERACIÓ
6.1 Origen de les aportacions
Les consultes a la població i a les administracions afectades s’han realitzat a les fases següents:
•

Avanç del pla conjuntament amb l’Informe Ambiental preliminar:
o Consultes per part a l’òrgan ambiental a les administracions afectades i altres entitats
suposadament interessades (en data de 22 d’abril de 2010):










Agència Catalana de l’Aigua
Direcció General de Qualitat Ambiental
Àrea de Medi Natural dels SSTT a Girona del DMAH
Agència de Residus de Catalunya
Oficina de Gestió Ambiental Unificada
Direcció General d’Arquitectura i Paisatge
Direcció General de Patrimoni Cultural
Direcció General de Protecció Civil
Serveis Territorials a Girona del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció
Rural
 Serveis Territorials d’Habitatge del DMAH
 Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Girona
 IAEDEN

•

Aprovació inicial (3 de novembre de 2010):
o Informació pública durant 45 dies i consultes per part de l’Ajuntament de Palausaverdera:
 Secretaria per a la Mobilitat (data de sortida 14-12-2010)
 Dirección General Sostenibilidad de la Costa y del Mar (data de sortida 16-122010)
 Ajuntament de Roses (data de sortida 14-1-2011)
 Direcció General de Promoció de l’Habitatge (data de sortida 18-1-2011)
 Institut Geològic de Catalunya (data de sortida 19-1-2011)
 Direcció General de Qualitat Ambiental (data de sortida 21-1-2011)
 Serveis Territorials a Girona del Departament de Territori i Sostenibilitat (data de
sortida 27-1-2011)
 Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat (data de sortida 7-2-2011)
 Direcció General de Carreteres (data de sortida 1-3-2011)
 Secretaria de Territori i Mobilitat (data de sortida 3-2-2011)
 Direcció General del Patrimoni Cultural (data de sortida 8-3-2011)
 Agencia Catalana de l’Aigua (data de sortida 05-05-2011)

_______________________________________________________________________________

31

TEXT REFÓS. Memòria Ambiental del POUM de Palau-saverdera (Alt Empordà)
_______________________________________________________________________________

o Durant el període d’exposició pública, s’han rebut un total de 34 al·legacions per part de
veïns i entitats, alguns del poble i altres de fora del mateix. També es van efectuar
diverses sessions informatives i de participació ciutadana per part dels redactors del Pla
durant el mes de desembre de 2010.
6.2 Contingut i grau d’incorporació de les aportacions de caire ambiental al Pla
6.2.1 Consideració de les aportacions de les administracions afectades
A continuació es detallen, per a cada fase de la tramitació del pla, les aportacions de caire ambiental
recollides en els informes preceptius de les administracions afectades:
•

Avanç del Pla:
o

La Direcció General de Qualitat Ambiental ha aportat un informe amb les
determinacions relatives a l’avaluació del vector acústic. En concret, l’ISA ha
d’integrar els objectius de qualitat acústica, i la manera com aquests objectius es
tenen en compte en la seva elaboració i aprovació.
En l’apartat 2.a.24 “Zones de risc de contaminació acústica” de l’ISA s’ha incorporat
l’aspecte acústic i es proposa que l’Ajuntament redacti el Mapa Acústic del municipi
prenent com a base el plànol elaborat pel Departament de Medi Ambient i Habitatge.

o

El Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural indica la necessitat
d’analitzar els possibles efectes del pla sobre la zona regable de les rodalies del
nucli urbà de Palau-saverdera; sobre les infraestructures existents (camins, canals,
aqüeductes...) en el municipi de l’àmbit de la Comunitat de Regants del Marge
Esquerre del riu Muga i les servituds de pas associades i sobre les construccions
agràries i la integritat de les explotacions agrícoles i ramaderes.
En l’apartat 4.a. “Descripció ambiental del pla d’acord amb l’alternativa d’ordenació
adoptada”, concretament en el subapartat “Determinacions exposades pel document
de referència dels SSTT del DMAH”, hi ha un paràgraf on s’analitza aquest element.
En cap moment hi ha una afectació sobre els canals, sèquies, ja que es troben dins
del sòl no urbanitzable PEIN i amb uns usos molt restrictius i en aquest sector no es
preveu cap unitat d’actuació. Les explotacions agrícoles i ramaderes existents
queden regulades dins les Normes Urbanístiques.

o

L’Àrea de Medi Natural indica la necessitat d’adaptar el planejament urbanístic a les
determinacions del “Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del parc
natural de Cap de Creus” i del “Pla Especial de protecció del medi natural i del
paisatge del parc natural dels Aiguamolls de l’Empordà”.
S’ha incorporat en els plànols les zones perifèriques i de connexió del Pla Especial
dels Aiguamolls de l’Empordà, i també s’han modificat els límits del Cap de Creus
que eren errònies, i tot el planejament s’ha adequat a les determinacions dels dos
plans especials de protecció del Medi Natural.
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o

La Direcció General de Protecció Civil indica que els nous desenvolupaments urbans
hauran d’evitar que s’incrementi de manera significativa el risc d’incendi forestal com
a conseqüència de la seva implantació.
En l’apartat 4.a. “Descripció ambiental del pla d’acord amb l’alternativa d’ordenació
adoptada”, i concretament al subapartat “Determinacions exposades pel document
de referència dels SSTT del DMAH”, hi ha un paràgraf on s’analitza aquest element.
En cada nova zona de creixement residencial que puguin limitar amb terrenys
forestals, s’inclou en la fitxa normativa la necessitat de redactar un pla de prevenció
d’incendis específic. A més, es crea una franja mínima de protecció de 25 metres
d’amplada al voltant del nucli de Palau-saverdera, i les urbanitzacions de Mas Isaac,
Mas Bohera i Bellavista.

o

L’Agència de Residus de Catalunya constata que al terme municipal de Palausaverdera no consten sòls contaminats inventariats.

o

L’associació IAEDEN indica que la documentació és insuficient, específicament pel
que fa al nombre d’habitatges i per l’omissió de la regulació del sòl no urbanitzable.
Es demana que:







Els sòls que ocupen els sectors PP2 i SS3 es classifiquin com a sòl no
urbanitzable atenent els seus valors ambientals, paisatgístics i patrimonials.
Cal desclassificar el sector PP12 atenent al planejament superior.
Evitar ampliar els equipaments fins la franja de protecció a l’entorn del riu
Riutort.
Fa esment de les mancances actuals de les fonts de subministrament
d’aigua potable i la necessitat d’adaptar el creixement urbanístic a la
disponibilitat d’aquest recurs, tot incorporant mesures per al seu estalvi.
Demana ordenar la implantació d’instal·lacions per a la producció d’energia
mitjançant captadors solars o aerogeneradors, prioritzant la seva implantació
en edificis.

En diversos punts de l’ISA es fan referència a tots aquests elements. En primer lloc,
cal remarcar que en l’Avanç de Pla i en l’informe preliminar es fa una anàlisi per
sobre de les diferents alternatives, que s’analitzen en més profunditat en l’ISA. Pel
que fa al sòl urbanitzable, aquests sectors venen determinats pel PDU Serra de
Rodes. Els recursos hídrics són suficients, però s’analitzen en l’apartat 4 de l’ISA.
També es proposen tota una sèrie de mesures per a la potenciació de les energies
renovables.
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Organisme

Secretaria per a la
Mobilitat

14-122010

Aprovació inicial

Data

•

4-

3-

2-

1-

Justificació
S’ajunta a l’annex 1: plànols, el plànol núm. 1 Fluxos
de mobilitat generada pel POUM on s’indiquen els
viatges generats per cada nou sector, segons
s’estableix a l’annex 1 del decret 344/2006, de 19 de
desembre, de regulació dels estudis de mobilitat
generada i d’acord a les taules 4 i taula 5 del
document d’Estudi d’Avaluació de la Mobilitat
Generada.
S’ajunta a l’annex 1: plànols, el plànol núm. 2 Xarxa
de transport col·lectiu on s’indica la parada d’autobús
existent i proposta de dues parades més situades al
peu de les urbanitzacions, Bella vista i Mas Isaac
amb tal d’assegurar que es respecta la distància
màxima d’accés a la parada (750 metres).
S’ajunta a l’annex 1: plànols, els plànols núm. 3
Xarxa d’itineraris per a vianants i bicicletes i núm. 3B
Xarxa d’itineraris per a vianants i bicicletes. Camins
rurals la xarxa existent i prevista que assegura la
connectivitat amb els principals indrets generadors
de mobilitat (estació d’autobusos, equipaments,
zones comercials, espais lliures, zones esportives,
etc..) Cal mencionar en aquests apartats que el
model de comerç existent al municipi és el de petites
botigues situades al llarg del carrer Nou fins a la
Plaça Major.
S’ajunta a l’annex 1: plànols, el plànol núm. 1 Fluxos
de mobilitat generada pel POUM on s’indica la
previsió de connexió amb els nous sectors
urbanitzables.

_______________________________________________________________________________

Posteriorment, s’ha fet un segon informe favorable
un cop esmenades les deficiències.

Informe desfavorable, i cal esmenar els següents
punts:
1- Cal millorar la documentació gràfica plànol
1 indicant el número de viatges.
2- El plànol 2 haurà d’assegurar la distància
màxima de les parades de transport
públic.
3- El plànol 3 d’itineraris de vianants i
bicicletes s’ha d’ajustar als articles 15 i 17
i cal grafiar la xarxa connexa.
4- Indicar en els plànols les connexions amb
els sòls urbanitzables.
5- Els nous vials han de complir les
amplades i pendents mínimes de l’article
4.
6- Els vials de 8 metres han de ser de
plataforma única per vianants i bicicletes.
7- La implantació d’usos comercials s’ha
d’ajustar a l’article 6 relatives a càrrega i
descàrrega.

Al·legació
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Es proposa estimar
l’al·legació.

Conclusions

Organisme

Secretaria per a la
Mobilitat

Data

14-122010
7-

6-

5-

A cadascuna de les fitxes normatives dels polígons
d’actuació en sòl urbà i dels sectors de sòl
urbanitzable, s’introduiran els valors dels paràmetres
urbanístics que defineix l’art. 4 del Decret 344/2006,
de 19 de setembre, de regulació dels estudis
d’avaluació de la mobilitat generada.
S’indicarà en el document d’aprovació provisional del
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Palausaverdera que el tipus de vial a dissenyar serà de
convivència. A cadascuna de les fitxes normatives
dels polígons d’actuació en sòl urbà i dels sectors de
sòl urbanitzable, s’inclourà com a requeriment
d’obligat compliment que els nous vials siguin
dissenyats com a vials de convivència (8m
d’amplada).
A fi de reduir el nombre d’operacions de càrrega i
descàrrega, els nous locals comercials hauran de
destinar per a magatzem un mínim d’un 10 % del
sostre, a l’interior de l’edifici o a terrenys edificables
al mateix solar, llevat que es tracti d’activitats que
justifiquen la manca de necessitat de magatzem. A
cadascuna de les fitxes normatives dels polígons
d’actuació en sòl urbà i dels sectors de sòl
urbanitzable, s’inclourà com a requeriment d’obligat
compliment que els nous locals comercials destinin
per a magatzem un mínim d’un 10% del sostre a
l’interior de l’edifici o a terrenys edificables al mateix
solar, llevat que es tracti d’activitats que justifiquen la
manca de necessitat de magatzem.

Justificació
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Es proposa estimar
l’al·legació.

Conclusions

Informe desfavorable, cal modificar:
1- En la memòria s’ha de quantificar les
necessitats d’habitatge social i aportar
una avaluació de la demanda actual.
2- En la memòria cal incloure el quadre de
sostre d’habitatges de protecció oficial
diferenciant els règims.
3- Sobre les reserves de sòl dels nous sòls
s’ajustin al 30% en tots els tipus de sòl.
4- Indicar per què en el SUD-6 no té reserva
de sòl per a habitatge de protecció.
5- Cal precisar en els sectors de sòl urbà on
es preveu l’habitatge protegit.
6- En l’articulat dels sectors dels PAU cal
indicar el sostre destinat a habitatge de
protecció oficial diferenciant els règims.
7- Corregir una errada de claus en el PAU 1.
8- Falta la normativa de l’habitatge
dotacional i les seves necessitats.
Posteriorment la Direcció General ha fet un segon
informe favorable un cop esmenades les
deficiències.

Direcció General de
Promoció de l’Habitatge

18-1-2011

78-

6-

5-

4-

3-

2-

1-

12-

S’ha redactat en la memòria social les actuacions
d’habitatge protegit efectuades en els últims anys i
s’ha quantificat la necessitat actual.
S’ha inclòs el quadre corresponent als nous
habitatges de sectors de sòl urbà i urbanitzable,
indicant el sostre per cadascun dels règims de
protecció oficial.
S’ha justificat les reserves d’un mínim del 30% del
sostre dels nous sectors urbans i urbanitzables.
S’ha justificat que en el sector SUD-6 ja té Pla Parcial
i el projecte de reparcel.lació aprovats.
S’han creat noves claus d’hp i s’han grafiat en els
corresponents sectors de sòl urbà.
S’ha indicat en les fitxes dels sectors de sòl urbà el
sostre destinat a habitatge protegit, diferenciant els
règims.
S’ha corregit la clau d’hp del sector PAU-1
S’ha inclòs un nou article “Sistema d’Habitatges
Dotacionals”

S’ha inclòs en l’article 67 de la normativa del POUM
S’ha inclòs en l’article 67 de la normativa del POUM

Justificació
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Dóna l’assabentat, però indiquen que caldria
iniciar el tràmit de delimitació de termes

Posteriorment s’ha fet un segon informe indicant
que s’ha incorporat en el document els articles
sol·licitats.

Informe favorable condicionat a:
1- indicar la servitud de costes i a les limitacions
de l’article 25 de la Ley de Costas.
2- indicar la transitòria quarta de la Ley de Costas
respecte a les instal.lacions existents.

Al·legació

Ajuntament de Roses

Organisme
Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural
y Marino, Secretari de
Estado de cambio
climático, Dirección
General de
Sostenibilidad de la
Costa y del Mar.

14-1-2011

16-122010

Data

TEXT REFÓS. Memòria Ambiental del POUM de Palau-saverdera (Alt Empordà)
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l’al·legació.

Es proposa estimar
l’al·legació.

Conclusions

Direcció General de
Qualitat Ambiental

Serveis Territorials a
Girona del Departament de
Territori i Sostenibilitat

19-1-2011

21-1-2011

27-1-2011

Justificació

Conclusions

Es proposa estimar
parcialment l’al·legació

1- S’ha redactat un text refós tal i com es demanava.
2- S’ha eliminat la peça que limitava amb el rec del Mas Oriol,
ampliant la franja mínima a 40 metres d’amplada
3- Es considera que la presència d’aquesta zona industrial i
l’ampliació que es proposa és l'única sortida viable per a
assegurar la viabilitat de les indústries presents en aquesta
zona i permetre alliberar els petits tallers i empreses que
s’ubiquen actualment al casc urbà de Palau-saverdera. A més,
segons el Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines,
es pot ampliar un màxim del 50% de la superfície, que és el
que proposa el POUM.
4- Aquesta ampliació té una clara intenció mediambiental de
recuperació d’aquest tram de riera i l’eliminació del
barraquisme existent. Hi haurà una franja de 12,5 metres
d’amplada de protecció a ambdós marges del rec, impedint en
cap moment una afectació negativa sobre el rec.
5- S’amplia de 12,5 a 25 metres la franja vers el rec i no
s’afectarà en cap moment la massa forestal
6- Es canvia el nom del pla especial i el seu objectiu, passant
a “PEU RECUPERACIÓ ANTIGA PEDRERA”, amb l’objectiu
de recuperar ambientalment aquesta antiga pedrera, aprofitant
el mirador excepcional de què es disposa des d’aquest entorn.

37

Es proposa estimar
l’al·legació

Es proposa estimar
l’al·legació.

S’ha incorporat aquest redactat en les Normes Urbanístiques.

S’ha redactat l’Estudi d’identificació de riscos geològics”
incorporant tots els aspectes de l’informe de l’IGC.

_______________________________________________________________________________

Al·legació

Informe
desfavorable.
S’ha
de
presentar
documentació sobre els riscos geològics.
Informe favorable, cal incorporar el redactat
següent:
“La zonificació acústica del territori ha d’assegurar
pels edificis d’ús residencial, com a mínim, els
objectius de qualitat acústica corresponents a la
zona de sensibilitat acústica:
Moderada, B1 per a les zones urbanitzades
existents
Alta, A4, per a nous desenvolupaments
urbanístics”
1- Cal redactar un Text Refós de l’ISA incorporant
una anàlisi individualitzada dels objectius prioritaris
i eliminant les referències del Pla Director
Territorial de l’Empordà.
2- El sector que agrupa les cessions per a
equipaments comunitaris dels sectors 2, 3, 4 i 7 no
dóna compliment a l’objectiu prioritari 2 i 4.
3- PEU Zona Industrial. S’ha d’ajustar a les
edificacions industrials existents.
4- PEU Ampliació del cementiri. Cal analitzar una
alternativa que no afecti l’altra banda del rec.
5- PEU Espai de Salut. Cal ampliar la franja de
protecció i no afectar la massa forestal.
6- PEU Centre d’interpretació del PN Cap de
Creus. Cal seguir el que digui l’òrgan gestor del
Parc Natural.
7- PEU Escola Pitch&Putt. Remet a les conclusions
ambientals incloses en l’aprovació del Pla Especial.
8- PEU COOPERATIVA. Remet a la resolució
d’avaluació ambiental de la MP 15 de les NNSS.
9- No es justifica l’ampliació de la zona de serveis
tècnics en l’àmbit de la subestació elèctrica.

Organisme

Institut Geològic de
Catalunya

Data

TEXT REFÓS. Memòria Ambiental del POUM de Palau-saverdera (Alt Empordà)
_______________________________________________________________________________

Informe favorable, cal incorporar:
1- Les determinacions de l’article 2.7 del Pla
Territorial Parcial de les Comarques
Gironines.
2- Sobre el PEU Pitch&Putt reduir el sostre
edificable.
3- Sobre
el
PEU
Cementiri
valorar
l’ampliació a l’altra banda de la
proposada.
4- Sobre el PEU Zona Industrial, no s’ajusta
al Pla Director de Serra de Rodes.
5- Definir les claus Ph i Pp.

Serveis Territorials a
Girona del Departament de
Territori i Sostenibilitat

Secretaria de Territori i
Mobilitat

27-1-2011

3-2-2011

_______________________________________________________________________________

5-

4-

3-

2-

S’ha inclòs les determinacions de l’article 2.7 del PTP
Comarques de Girona.
S’ha reduït en la fitxa del PEU el sostre màxim de
500 m2.
S’ha valorat aquesta opció però s’ha cregut mantenir
la proposta inicial per qüestions socials i ambientals.
Es considera que l’eliminació del sector urbanitzable i
la creació du’n PEU limitant el creixement de les
indústries existents a un màxim del 20% tot i
mantenir l’àmbit inicial, sí que compleix l’establert en
el PD Serra de Rodes.
S’ha definit les claus Ph i Pp com a zones verdes de
protecció hidràulica i paisatgística.

7- Se seguirà el que digui la Comissió d’Urbanisme, que
només falta aprovar definitivament, amb tots els informes
favorables.
8- El POUM ha incorporat aquest PEU aprovat ja
definitivament i incorporant totes les consideracions
efectuades en la resolució ambiental.
9- S’ha eliminat la proposta d’ampliació, deixant l’àmbit tal i
com està en les NNSS.
10- S’ha eliminat la proposta d’ampliació, deixant l’àmbit tal i
com està en les NNSS.
11- S’ha incorporat aquesta consideració.
12- S’ha incorporat aquesta consideració tant en les normes
urbanístiques com en les fitxes dels sectors.
13- S’ha incorporat aquesta consideració.
14- S’ha incorporat aquesta consideració.

10- No es justifica l’ampliació de la zona de serveis
tècnics en l’àmbit de l’EDAR.11- El vial de
connexió de la urbanització URPASA amb el nucli
a través de Mas Oriol s’ha de condicionar a
l’aplicació de les mesures ambientals de la
resolució de no aplicació del tràmit d’avaluació
d’impacte ambiental.
12- S’ha de substituir la llei 3/1998 de 27 de febrer
per la llei 20/2009 de 4 de desembre.
13- En cas que les construccions ramaderes,
magatzems agrícoles i els habitatges es projectin
en terrenys forestals, requereixen d’una parcel·la
com a mínim de 25 ha
14- La normativa urbanística s’ha de referir a la
zonificació acústica del territori que ha d’assegurar
pels edificis d’ús residencial, com a mínim, els
objectius de qualitat acústica corresponents a la
zona de sensibilitat acústica moderada (B1) per a
les zones urbanitzades existents, i alta (A4) per a
nous desenvolupaments urbanístics.
1-

Justificació

Al·legació

Organisme

Data

TEXT REFÓS. Memòria Ambiental del POUM de Palau-saverdera (Alt Empordà)
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Es proposa estimar
parcialment l’al·legació.

Es proposa estimar
parcialment l’al·legació.

Conclusions

1- S’ha incorporat aquesta consideració.
2- S’ha incorporat aquesta consideració.
3- S’ha eliminat la peça que limitava amb el rec del Mas Oriol,
ampliant la franja mínima a 40 metres d’amplada.
4- S’ha incorporat aquesta consideració.
5- S’ha incorporat aquesta consideració.
6- S’ha eliminat la proposta d’ampliació de la subestació
elèctrica.
7- Es canvia el nom del pla especial i el seu objectiu, passant
a “PEU RECUPERACIÓ ANTIGA PEDRERA”, amb l’objectiu
de recuperar ambientalment aquesta antiga pedrera,
aprofitant l’excepcional mirador des d’aquest entorn.
8- S’amplia de 12,5 a 25 metres la franja vers el rec i no
s’afectarà en cap moment la massa forestal.
9- S’ha eliminat la proposta d’ampliació de l’EDAR, deixant-la
tal i com està actualment en les NNSS vigents.
10- Aquesta ampliació té una clara intenció mediambiental de
recuperació d’aquest tram de riera i l’eliminació del
barraquisme existent. Hi haurà una franja de 12,5 metres
d’amplada de protecció a ambdós marges del rec, impedint en
cap moment una afectació negativa sobre el rec.
11- Es considera que la presència d’aquesta zona industrial i
l’ampliació que es proposa és l'única sortida viable per a
assegurar la viabilitat de les indústries presents en aquesta
zona i permetre alliberar els petits tallers i empreses que
s’ubiquen actualment al casc urbà de Palau-saverdera. A
més, segons el Pla Territorial Parcial de les Comarques
Gironines, es pot ampliar un màxim del 50% de la superfície,
que és el que proposa el POUM.
12- 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 pel seu
enderrocament.

Consideracions:
1- El POUM ha d’adequar-se a la normativa i la
zonificació del Parc Natural de Cap de Creus i dels
Aiguamolls de l’Empordà i també els plànols
ambientals del POUM.
2- S’ha d’incorporar la normativa del Parc Natural del
Cap de Creus.
3- Cal ajustar millor els límits de l’espai del PEINXarxa Natura 2000 del sector del rec del mas Oriol.
4- Cal modificar el plànol O-1 del POUM als límits
establerts pel Pla Especial dels Aiguamolls de
l’Empordà.
5- S’ha d’ajustar la zonificació i normativa del sòl no
urbanitzable en l’àmbit de l’espai natural dels
Aiguamolls de l’Empordà i a la normativa corresponent
al Pla Especial.
6- Dins l’àmbit del Parc Natural dels Aiguamolls de
l’Empordà no es justifica la necessitat d’ampliació de
la zona de serveis tècnics (subestació elèctrica).
7- El PEU Centre Interpretació del PN Cap de Creus
no s’adequa a l’article 40 del Pla Especial.
8- PEU Espai de Salut caldrà no afectar la massa
forestal i ampliar la franja de protecció en relació al rec
del Mas Oriol.
9- Ampliació depuradora actual. El pla no justifica la
necessitat d’ampliació.
10- PEU Ampliació del cementiri. El POUM no justifica
la necessitat d’ampliació ni la necessitat d’ubicar-se a
l’altra banda del rec.
11- PEU Zona Industrial. Cal ajustar-lo a l’ocupació
actual. No és admissible la possibilitat de canvis
d’usos i ampliacions de l’activitat.
12- El POUM haurà d’incorporar el tractament i
regulació de les barraques en sòl no urbanitzable.

Direcció General del Medi
Natural i Biodiversitat

7-2-2011

_______________________________________________________________________________

Justificació

Al·legació

Organisme

Data

TEXT REFÓS. Memòria Ambiental del POUM de Palau-saverdera (Alt Empordà)
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Es proposa estimar
parcialment l’al·legació.

Conclusions

8-3-2011

Direcció General de
Carreteres

1-3-2011

Direcció
General
Patrimoni Cultural
Informe arqueològic:

Organisme

Data

del

Els sectors SUD 2, 3, 4 i 7 no tindran accés a
la GI-610.
L’accés al SUD-6 es realitzarà per l’accés
existent i haurà d’incloure les despeses de
construcció d’aquest.
S’haurà de preveure l’accés a la zona
industrial.
Dibuixar la línia de 25 metres.

S’ha inclòs en la fitxa de cada sector la prohibició
expressa de preveure accés directe a la carretera GI610.
S’ha inclòs en la fitxa del sector la inclusió de millorar
l’accés a la carretera GI-610 en el cas que es
modifiqui el pla parcial aprovat.
S’ha previst en la fitxa del sector PEU industrial
l’obligatorietat de realitzar l’accés a la carretera GI610.
S’ha completat la línia d’edificació en els trams que hi
mancava.

S’han unificat en els plànols la llegenda dels dos jaciments
(poblat ibèric de Can Isaac i dolmen de Mas Bofill).

S’han afegit els diversos jaciments arqueològics que
mancaven (estació del bronze de can Isaac, camp de futbol,
església parroquial, camí de can Isaac i camps de can
Massot) També s’ha actualitzat el llistat dels BCIN i béns
locals i s’ha revisat el límit dels mateixos.

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.

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.

4-

3-

2-

1-

Justificació

_______________________________________________________________________________

La Comissió Territorial del Patrimoni Cultural no ha
d’emetre informe, ja que pertany a un POUM. Només
se li ha de donar compte del contingut dels informes
emesos pels tècnics de la Direcció General del
Patrimoni Cultural.
- Manquen diversos jaciments arqueològics que
consten a l’inventari del Patrimoni Arqueològic de la
Direcció General del Patrimoni Cultural.
- Aclarir que els 2 elements classificats d’interès
arqueològic definits com poblat ibèric i dolmen grafiats
en el plànol 0.2 corresponen a l’ordenació detallada
del sòl urbà i urbanitzable i els grafiats en el plànol 0.1
de Classificació del sòl són els mateixos i s’han
d’anomenar igual.
- Delimitar l’extensió dels jaciments de manera
correcta i grafiar-los en els corresponents fitxes
- En les actuacions urbanístiques que es
desenvolupin en els polígons on es localitzen el s
jaciments haurà d’incorporar el control arqueològic
preceptiu.

4-

3-

2-

1-

Informe favorable amb alguns condicionants:

Al·legació

TEXT REFÓS. Memòria Ambiental del POUM de Palau-saverdera (Alt Empordà)
_______________________________________________________________________________
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l’al·legació.

Es proposa estimar
l’al·legació.

Conclusions

Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio

Direcció General de
Comerç del Departament
d’Empresa i Ocupació

Diputació de Girona

Direcció General de
Turisme

S’ha inclòs a la memòria aquests articles.
S’ha inclòs en l’article 78 de la normativa del POUM.

S’ha completat la línia d’edificació en els trams que hi
mancava.
S’ha incorporat aquesta condició.
S’han corregit les errades.

S’ha inclòs a l’article 15 del POUM.

12-

23-

1-

No ha provocat cap modificació respecte al document aprovat
inicialment.
El catàleg de masies ja està aprovat definitivament i per tant
no ha provocat cap modificació respecte al document aprovat
inicialment.
No ha provocat cap modificació respecte al document aprovat
inicialment.

S’ha deixat aquesta franja d’espai lliure

Justificació

_______________________________________________________________________________

Informe favorable condicionat a:
1- Dibuixar la línia de 25 metres de línia
d’edificació i de 30 metres de línia d’afecció.
2- La calçada de les seves carreteres no poden
estar incloses en cap qualificació de sòl.
3- Escriure correctament la nomenclatura de les
carreteres.
Informe favorable condicionat a:
1- Incloure en la memòria els articles 6 i 9 del
Decret llei 1/2009 (PEC).
2- Incloure en la normativa de la clau 8 Zona de
dotacions i serveis els articles 6 i 9 del Decret
Llei 1/2009 (PEC).
Incloure la “Orden ITC/3538/2008” respecte a la
normativa dels POUM.

Informe favorable.

Informa que només el Catàleg de Masies és objecte
del seu informe.

Direcció General
d’Arquitectura i Paisatge

8-3-2011

Informe favorable.

Seria convenient mantenir una franja d’espais lliure
entre el creixement del nucli urbà i la urbanització Ca
l’Isaac per tal de no alterar excessivament el caràcter
aïllat de les visuals sobre el nucli històric de la
població

Direcció General del
Patrimoni Cultural
Informe arquitectònic

Agència Protecció de la
Salut

Al·legació

Organisme

Data

TEXT REFÓS. Memòria Ambiental del POUM de Palau-saverdera (Alt Empordà)
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Es proposa estimar
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Es proposa estimar
l’al·legació.

Es proposa estimar
l’al·legació.

-

-

-

Es proposa estimar
l’al·legació.

Conclusions

Data

Informe favorable condicionat a:
1- Modificar l’article 88 de finques respecte a les
unitats mínimes de conreu.
2- Modificar l’article 90 de tanques incloent la
resolució sobre el foc bacterià i el decret
42/2007 també sobre el foc bacterià.
3- Modificar l’article 94 sobre els usos en sòl no
urbanitzable,
incloent
l’allotjament
de
treballadors temporers.
4- Modificar l’article 96 sobre construccions
ramaderes per incloure que si supera la
limitació establerta per causes de dimensió i
capacitat tècnico-econòmiques es pugui
ampliar.
5- Modificar l’article 97 de poder reconstruir
barraques agrícoles si compleixen l’article
48.1 del Reglament d’Urbanisme.
6- Modificar els articles 103 i 104 sobre poder
admetre ramaderia intensiva en les claus
PEIN si compleixen la regulació d’usos i
activitats.

Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural

6-

5-

34-

2-

1-

S’ha inclòs com UMC en secà en 4,5 ha i en regadiu
a 1 ha
S’ha inclòs “En cas de tanques vegetals s’haurà de
tenir en compte la Resolució AAR/2999/2007, per les
quals es prohibeix la plantació en espais públics
d’espècies susceptibles al foc bacterià i al Decret
42/2007 pel qual s’estableixen mesures per a la
prevenció del foc bacterià. També s’haurà de
potenciar l’elecció d’espècies autòctones, adaptables
a les característiques del sòl i de baix consum hídric,
i a la vegada, concordants amb la vegetació i
paisatge existents.
S’ha inclòs aquest ús en els del sòl no urbanitzable.
S’ha inclòs que si se superen aquests llindars es
tramitarà per l’article 48 del TRLU i estarà sotmesa a
la dimensió i capacitat tècnico-econòmiques de
l’explotació agrícola.
S0ha inclòs que s’exclouen les construccions lligades
a una explotació agrícola, ramadera o forestal per
destinar-les a guarda de la maquinària i demés estris
al servei de les activitats citades.
S’ha inclòs en els articles 107 i 108 que corresponen
a les claus PEIN.

Justificació

_______________________________________________________________________________

Al·legació

Organisme

TEXT REFÓS. Memòria Ambiental del POUM de Palau-saverdera (Alt Empordà)
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Es proposa estimar
l’al·legació.

Conclusions

1. S’ha incorporat un document complementari per la
determinació dels cabals de revinguda dels cursos d’aigua
utilitzant la taula de reconversió dels usos del mapa MCSC a
usos ACA.

1. El POUM s’ha de completar amb la correcció de
l’estudi “Criteris hidrològics per al desenvolupament
del planejament derivat del POUM
de Palau
Saverdera” d’acord les indicacions de l’apartat de
Consideracions d’aquest informe a efecte de la
determinació dels cabals de revinguda dels diversos
cursos d’aigua que confronten amb el sòl urbà i
urbanitzable.
2. Les propostes d’ordenació, zonificació i rasants
d’urbanització en els sectors de sòl urbanitzable i sòl
urbà no consolidat (PAU-1, PAU-2, PAU-4, PAU-6,
SUD-1, SUD-2, SUD-3, SUD-4, SUD-5, SUD-6, SUD7). Es considera necessari, a tal efecte, que els
estudis incorporin la delimitació de zones segons el
grau d’inundació (lleu, moderat i greu en episodis de
500 anys de recurrència.
3. La metodologia d’aquests estudi haurà de seguir les
prescripcions de la Guia Tècnica “Recomanacions
tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit local”
4. Els projectes constructius de tots els nous ponts,
passos o obres de fàbrica que es projectin sobre
qualsevol curs d’aigua, haurà d’incloure el seu
dimensionat pel cabal Q500
5. Les normes de protecció del sistema hidrogràfic
s’hauran de completar amb la inclusió dels punts
descrits en l’apartat de consideracions d’acord amb
l’article 6 del reglament de la Llei d’Urbanisme
6. La documentació gràfica del POUM haurà
d’incorporar dins l’àmbit del “Sistema hidrogràfic”(clau
HI) la totalitat dels cursos fluvials, amb independència
de que la llera sigui coberta i/o ocupada...

Agència Catalana de
l’Aigua
(Informe tècnic sobre el
Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal de
Palau Saverdera aprovat
inicialment )

5 maig
2011

_______________________________________________________________________________

6. S’ha incorporat

5. S’ha incorporat i completat

4. Es demanarà en les corresponents projectes constructius

3. S’ha incorporat en la fitxa corresponent a cada sector.

2. S’ha incorporat en la fitxa corresponent a cada sector la
necessitat d’incorporar els estudis de delimitació de zones
segons el grau d’inundació en episodis de 500 anys.

Justificació

Al·legació

Organisme

Data

TEXT REFÓS. Memòria Ambiental del POUM de Palau-saverdera (Alt Empordà)
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l’al·legació
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7. El POUM inclourà una previsió sobre la fórmula que s’adoptarà
per l’execució de les obres per l’ampliació, millora i adaptació de
les xarxes municipals d’abastament d’aigua i sanejament
necessàries per la consolidació del creixement previst...
8. Pel que fa al sistema de sanejament en alta, s’estarà al que
estableixen les determinacions del PSARU-2005 i les clàusules
dels convenis que es puguin formalitzar entre els propietaris del
sòl, l’ajuntament, l’entitat actuant responsable de la gestió del
sistema de sanejament i l’Agencia Catalana de l’Aigua.
9. S’indicarà, si calen, les servituds d’aqüeducte sobre les finques
ocupades pels canals principals de la zona regable i les sèquies de
derivació per tal de garantir els drets per l’ús de l’aigua i facilitar els
treballs de manteniment de la infrastructura de transport i
distribució de cabals a les finques beneficiàries del reg
10. Les normes de protecció del sistema hidrogràfic s’hauran de
completar amb la inclusió de l’àmbit de la franja de la zona de
policia que determina la vigent Llei d’Aigua, de 100 metres a cada
costat de les lleres públiques en tot l’àmbit del terme municipal.
11. La normativa urbanística haurà de fer menció a la competència
de l’Agencia Catalana de l’Aigua per a l’atorgament de les
autoritzacions i/o concessions administratives per a l’ús de l’aigua,
l’autorització i/o l’informe i la imposició dels límits d’abocament
d’aigües residuals al medi...
12. Es farà referència expressa a les normes de protecció i
addicionals en matèria de procediment per l’ús de les aigües
subterrànies d’acord amb el que estableix el decret 328/1988

Agència Catalana de
l’Aigua
(Informe tècnic sobre el
Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal de
Palau Saverdera aprovat
inicialment )

5 maig
2011

12. S’ha incorporat en la normativa del POUM

11. S’ha incorporat en la normativa urbanística

10. S’ha incorporat la franja de policia

9. Es tindrà present

8. Es tindrà en consideració.

7. S’ha inclòs en el POUM

Justificació

_______________________________________________________________________________

Al·legació

Organisme

Data

TEXT REFÓS. Memòria Ambiental del POUM de Palau-saverdera (Alt Empordà)
_______________________________________________________________________________
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Conclusions

Data

Direcció General de
Polítiques Ambientals del
Departament de Territori i
Sostenibilitat

Organisme

_______________________________________________________________________________

3- S’ha modificat el projecte incorporant totes
aquestes prescripcions en el PEU Ampliació
del cementiri, PEU Recuperació de la cantera
antiga, PEU Espai de Salut, i en l’àmbit de
l’EDAR.

2- Es prescriu rectificar la zonificació i
ajustament dels límits de l’espai PEIN i de
Xarxa Natura 2000 “Aiguamolls de l’Empordà”
en el sector del rec del Mas Oriol assignant la
clau 4PEA enlloc de la clau Nue-pein-xn2000.
S’ha modificat el projecte incorporant aquesta
prescripció.

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 PEIN procedent de la Xarxa Natura 2000 (Nuepein-xn2000) i la zona d’alt valor agrícola i valor connector (NUeagro-con). Qualificar el rec del mas Oriol amb la clau 4PEA.

3- Tractament de l’àmbit inclòs dins de la zona perifèrica de
protecció i connexió. Es prescriu que l’àmbit del PEU Ampliació del
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’article 40 “Zona perifèrica de protecció i connexió”
del Pla Especial. Respecte el PEU “Recuperació de la cantera
antiga”, es condiciona a unes actuacions mínimes i imprescindibles
per a la recuperació de la pedrera. Respecte del PEU “Espai de
Salut”, es requereix concretar en normativa la franja de protecció
de 25 metres des del marge esquerra del rec del mas Oriol. En
l’àmbit de l’EDAR, es demana que els terrenys exclosos de la clau
T3 es qualifiquin amb la clau 6PEA.

1- S’ha modificat el projecte incorporant
aquesta prescripció.

Justificació

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 del Cap de Creus (clau 4 del Pla Especial), tot indicant
que prevalen les determinacions del Pla Especial.

S’ha emès la resolució sobre Memòria Ambiental resolent no donar
conformitat indicant els aspectes que cal esmenar, completar o
adaptar:

Al·legació

TEXT REFÓS. Memòria Ambiental del POUM de Palau-saverdera (Alt Empordà)
_______________________________________________________________________________
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Es proposa estimar l’al·legació.

Conclusions

Data

Direcció General de
Polítiques Ambientals del
Departament de Territori i
Sostenibilitat

Organisme

7- S’ha modificat el projecte incorporant
aquesta prescripció.

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.

_______________________________________________________________________________

7- Aspectes relacionats amb el cicle de l’aigua. Es prescriu
incorporar diferents documents del Pla les determinacions de la
consulta efectuada a l’ACA. 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.

6- Resultat de les consultes. Es prescriu esmenar els aspectes
identificats en la consulta efectuada a la Direcció General del
Patrimoni Cultural en tant que conformen el contingut de l’objectiu
ambiental prioritari número 6.

5- S’ha modificat el projecte incorporant
aquestes dues prescripcions.

4- S’ha modificat el projecte incorporant
aquesta prescripció, si bé 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. Per
tant, s’incorpora aquesta prescripció sense
perjudici que en el supòsit d’estimar-se el
requeriment previ es procedeixi a la
modificació del PEU zona industrial.

4- Usos industrials en sòl no urbanitzable. La zona industrial no
s’ajusta a les determinacions del Pla Especial dels Aiguamolls,
requerint que se suprimeixi i restablir els terrenys afectats la zona
clau 6PEA.

5- Normativa urbanística. Es prescriu completar l’article 49.14 i
remetre a les taules contingudes a la consulta efectuada a la
Direcció General de Qualitat Ambiental. També es prescriu
modificar el tractament de les barraques agrícoles (article 97)
concretant que les barraques existents en el Parc Natural dels
Aiguamolls i del Cap de Creus preval la regulació dels seus
respectius plans especials.

Justificació

Al·legació

TEXT REFÓS. Memòria Ambiental del POUM de Palau-saverdera (Alt Empordà)
_______________________________________________________________________________
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Es proposa estimar l’al·legació.

Conclusions

TEXT REFÓS. Memòria Ambiental del POUM de Palau-saverdera (Alt Empordà)
_______________________________________________________________________________

6.2.2 Consideració de les aportacions derivades dels processos de consulta i participació
pública
En la tramitació del POUM es va obrir un procés d’exposició pública, que va començar el 15 de
novembre de 2010, quan es va publicar l’edicte d’aprovació al DOGC i al BOP.
Al llarg del període d’exposició al públic, es van presentar 34 al·legacions, individuals i col·lectives
que versaven sobre diferents aspectes del document del POUM.
En el quadre següent es detalla el contingut de les 25 al·legacions de caràcter ambiental i la seva
valoració:

_______________________________________________________________________________
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Es proposa desestimar
l’al·legació.

Es proposa estimar
l’al·legació.

El POUM conté en els espais qualificats com a sòl no urbanitzable
els paràmetres necessaris per a la construcció d’immobles
destinats a activitats agrícoles i ramaderes.
Entre els objectius del POUM en aquest sector és la creació d’un
espai verd ubicat en una zona central del municipi i que permet la
contemplació d’uns elements arquitectònics declarats i catalogats
d’interès arquitectònic; la proposta del sol·licitant es podria
admetre donat que no modifica l’objectiu del PAU 2 i les seves
finques adquireixen més privacitat.

Que la finca ubicada al carrer Gregal 1 es qualifiqui
amb la Clau 1d tal com es desprèn de la Modificació
Puntual núm.17 de les NNSS del municipi.

Proposen la creació d’un nou sector urbanitzable amb
les finques situades al sud de la zona d’equipaments i
que el POUM proposa que individualment formin part
d’altres sectors discontinus.

És propietari d’una finca inclosa dins del sector SUD-3
que es proposa com a cessió per a equipament.
Sol·licita que s’inclogui la previsible finca objecte de
cessió dins del sector on ja hi té altres propietats.

Demana la inclusió d’una disposició en la normativa del
POUM que reguli les construccions d’immobles
destinats a activitats agrícoles i ramaderes, incloses
aquelles executades sense llicència.

Que el PAU 2 preveu unes cessions per espais lliures
de 974,82 m2, dels quals i ha una franja de terreny al
límit sud de la seva propietat que per localització i
disposició no es justifica i a més impedeix el futur
desenvolupament del sector.

Narciso Ymbert Juera

Felip Cortada Castañer

Albert Sierra i Casellas

Imma i Rosa Maria
Massot, Joan Cullell i
Rafael Santos

Rafael Santos Rebanal
SANKRE S.L.

Pere Denclar Vilaplana

Carme Font, Carme
Roca, Pere Roca i
Xavier Roca

17-12-2010

17-12-2010

17-12-2010

3-1-2011

5-1-2011

11-1-2011

_______________________________________________________________________________

Eliminació de part de la seva finca del sector SUD-7.

Que el camí que va des de la carretera de Roses al
mas Llimoner és privat.
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Es proposa desestimar
l’al·legació.

Es proposa desestimar
l’al·legació.

Es proposa estimar
l’al·legació.

Es proposa estimar
parcialment l’al·legació.
Es proposa desestimar
l’al·legació.

Es proposa desestimar el
punt segon de l’al·legació.

28-12-2010

Conclusions

Felip Cortada Castañer

Justificació
El POUM ja preveu un desenvolupament independent dels sectors
SUD-7 i SUD-2.
L’eliminació de les citades finques del SUD-7 és degut a que en
una de les finques ja hi ha un habitatge, i de la segona s’elimina la
part de la finca per qüestions orogràfiques.
El POUM grafia els camins però en cap cas defineix propietats
privades o públiques.
L’eliminació de part de la finca s’ha produït per qüestions
orogràfiques.
Es pot comprovar que la qualificació que proposa el POUM en
aquesta finca és errònia i no s’ajusta a la citada modificació
puntual de normes aprovada; es considera un error, ja que no es
pretenia en cap cas modificar la qualificació d’aquesta parcel·la.
La Memòria del POUM proposa i justifica urbanísticament que
aquestes finques formin part d’altres sectors discontinus, amb
l’objecte de configurar una gran finca qualificada com a
equipaments.
Un dels objectius del POUM és crear una gran zona
d’equipaments en la franja de terreny entre el nucli urbà i la
carretera GI-610. La petició de l’al·legant comporta que la cessió
d’equipaments del SUD-1 comportaria una cessió excessiva en
relació als dels altres sectors.

17-11-2010

Que el SUD-7 es desenvolupi independent del SUD-2.
Que està d’acord amb que s’elimini la finca número 134
però no el 50% de la seva finca número 144 i 228 del
SUD-7.

Al·legació

Interessats

Data

TEXT REFÓS. Memòria Ambiental del POUM de Palau-saverdera (Alt Empordà)
_______________________________________________________________________________

Indica que s’ha modificat la clau urbanística de la zona
central de l'illa entre el carrer de Sant Onofre, carrer
Pujol i carrer de Roses, en les NNSS era verd privat i
en el POUM 1b2 i 1b3.

Incompliment del PTP Comarques Gironines, donat que
s’indica que el sòl urbanitzable suposa el 57,4% de
l’àrea urbana existent, superant el 30% permès per ser
un nucli de creixement moderat.
Que el municipi de Palau-saverdera no té rang
supramunicipal, considerant que és necessari
replantejar els equipaments comunitaris dins dels
mateixos sectors SUD 2, 3, 4, i 7.

Josep Cortada Malloll

Carme Montenegro en
representació de
l'Associació de Veïns
de Palau-saverdera

12-1-2011

12-1-2011

Justificació
Un dels objectius del POUM és crear un gran zona d’equipaments
en la franja de terreny entre el nucli urbà i la carretera GI-610. A tal
efecte, s’han delimitat uns sectors discontinus on la finca de cessió
d’equipaments s’ubica en la zona qualificada com a equipament.
No obstant els arguments esgrimits per l’al·legant es consideren
suficients perquè siguin acceptats, donat que hi ha una producció
agrícola en funcionament. Així mateix indicar que en els informes
sectorials del Departament de Medi ambient, també aconsella
ampliar la franja de protecció de Rec del Mas Oriol en aquesta
zona, motiu pel qual s’informa la conveniència d’estimar aquesta
al·legació.
Donat que en el POUM les claus 1 proposen una ordenació
alineada o no i que es basa amb el paràmetre d’ocupació i núm. de
plantes, en aquest cas concret, aquesta illa té una magnitud molt
superior a la resta de municipi i per tant en aquest cas si es
considera més adient assenyalar una fondària edificable, per tant
es considera que l’al·legació té raons fonamentades i es proposa
deixar aquesta illa tal i com preveia les NNSS.
Indicar que efectivament el sòl urbanitzable suposa el 57,4% del
sòl urbà existent però en aplicació dels articles 3.7.9.c, 3.7.9.e i
3.7.9.f del PTP Comarques Gironines, el sòl urbanitzable a
considerar no supera el 30% permès.
Indicar també que en l’informe sectorial emès per la Secretaria de
Territori i Mobilitat respecte l’adequació del POUM als plans PTP
Comarques Gironines i PDUSR, informa favorablement i només ho
condiciona al fet que les zones d’equipaments comunitaris
s’ubiquin en parcel·la única, no segregable i d’ús excloent.

_______________________________________________________________________________

Argumenta en conceptes de producció agrícola i en
conceptes ambientals la no necessitat de classificar la
seva finca com a sòl urbanitzable del sector SUD 2.

Dolors Bosch i Roig

12-1-2011

Al·legació

Interessats

Data

TEXT REFÓS. Memòria Ambiental del POUM de Palau-saverdera (Alt Empordà)
_______________________________________________________________________________
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Es proposa desestimar
l’al·legació.

Es proposa estimar
l’al·legació.

Es proposa estimar
l’al·legació.

Conclusions

Es proposa desestimar
l’al·legació.

Es considera encertada l’al·legació en aquest punt, efectivament,
la informació gràfica no s’ajusta a la informació escrita. En aquest
cas, la separació a vial correcte és la descrita en la clau
urbanística, és a dir, 3 metres.
Indicar que aquest PEU Cooperativa ja ha estat aprovat
definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona.
El POUM refon en un document urbanístic actual al planejament
fins aleshores vigent i en aquest cas del PEU Cooperativa; el
POUM no ha introduït cap altra modificació.

Que les finques del PAU9 qualificades com a clau 3a2
estan grafiades amb l’edificació situada a 6 metres del
carrer però els paràmetres urbanístics per aquesta clau
indiquen una separació a vial de 3 metres.

Justifica la seva oposició al PEU Cooperativa.

Alejandro Roura Rossel

Josep Castellà Sala,
Cooperativa Agrícola de
Palau-saverdera

13-1-2011

13-1-2011

_______________________________________________________________________________

Es proposa estimar
l’al·legació amb la
modificació gràfica de
l’alineació dels edificis en
clau 3a2 a 3 metres del
vial.

Maria Pilar Sala i
Bruses

13-1-2011
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Es proposa estimar
parcialment l’al·legació
amb la modificació de la
clau urbanística que
possibilita la construcció
de 10 habitatges
aparellats.

En la documentació de la memòria del POUM ja s’indica els
objectius municipals pels quals es crea aquest PAU, es considera
acceptable la substitució dels habitatges unifamiliars per
habitatges aparellats des del punt de vista urbanístic, però aquest
número no pot ésser superior a 10 habitatges donat que físicament
no hi tenen cabuda d’acord amb la configuració del PAU 1
aprovada inicialment.

Conclusions

Justificació

Al·legació

Indica el seu desacord en la transformació de part del
sòl urbanitzable PP1 inexecutat, classificant-lo com a
sòl urbà a desenvolupar mitjançant el PAU 1. S’oposa a
la política d’habitatge que resulta del POUM perquè
considera que s’està concentrant en el PAU 1 el sostre
edificable d’HPO d’altres àmbits que grafia el POUM.
S’oposa al fet que el sistema d’actuació sigui en la
modalitat de cooperació.
Proposa la possibilitat de substituir els 4 habitatges
aïllats per 12 habitatges aparellats que compenses i fes
viable econòmicament el sector.

Interessats

Data

TEXT REFÓS. Memòria Ambiental del POUM de Palau-saverdera (Alt Empordà)
_______________________________________________________________________________

1r - Indicar que efectivament el sòl urbanitzable suposa el 57,4%
del sòl urbà existent però en aplicació dels articles 3.7.9.c, 3.7.9.e i
3.7.9.f del PTP Comarques Gironines, on s’estableixen supòsits
que permeten sobrepassar al límit d’extensió establert, el sòl
urbanitzable a considerar no supera el 30% permès.
Indicar també que en l’informe sectorial emès per la Secretaria de
Territori i Mobilitat respecte l’adequació del POUM al planejament
territorial i en concret, als plans PTP Comarques Gironines i
PDUSR, informa favorablement l’adequació del POUM. Només ho
condiciona al fet que les zones d’equipaments comunitaris
s’ubiquin en parcel·la única, no segregable i d’ús excloent.
2n - Es recullen les seves indicacions i s’intentarà incloure-ho en el
Document de la Memòria Social
3r - S’estima l’al·legació en el sentit de deixar la clau VP en
aquesta finca.
4t - Respecte al PEU Pitch&Putt, indicar que l’aprovació definitiva
del PEU està pendent de la presentació d’un text refós davant de
la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, i que durant la
tramitació del mateix els informes sectorials han estat favorables.
El POUM només recull la seva existència, i s’ajustarà al que
disposi la Comissió d’Urbanisme de Girona en el moment en què
aquest s’aprovi definitivament, si s’escau.
5è - Respecte a l’equipament funerari es justifica la seva situació
per motius ambientals de protecció d’una zona malmesa del Rec.
6è - El plànol al que es fa referència és documentació informativa
del planejament vigent, no del proposat.

Miquel Alsina Tarrés en
representació d’Unitat
per Palau i en condició
de regidor-portaveu

13-1-2011

_______________________________________________________________________________

Justificació

Al·legació

1r - Incompliment del PTP Comarques Gironines donat
que s’indica que el sòl urbanitzable suposa el 57,4% de
l’àrea urbana existent, superant el 30% permès pel fet
de ser un nucli de creixement moderat. Consideren que
Palau-saverdera no té rang supramunicipal ni ha
d’ésser aquest el seu objectiu.
Qüestionen que Palau-saverdera hagi de tenir sòl
urbanitzable en un 57%, considerant que la meitat fora
suficient (20 o 25%), proposant la necessitat de
desclassificar sòl.
2n - Se sol·licita una sèrie de concrecions del document
Memòria Social
3r - Al·lega que en una finca actualment en clau VP es
proposi una qualificació urbanística 8f1 que permet una
construcció i una activitat en una zona de risc hidràulic.
4t - Incompliment del PTP Comarques Gironines i del
PDUSR respecte al l’equipament esportiu del PEU
Pitch&Putt. Consideren que el sector classificat amb la
clau E5 per situar-se dins la plana agrícola ha de
mantenir el caràcter agroambiental i de connector entre
el Parc de Cap de Creus i els Aiguamolls de l’Empordà
a través del connector ecològic del Riu Tort i afluents
5è - Incompliment del PTP Comarques Gironines i del
PDUSR respecte al l’equipament funerari del PEU
Cementiri, proposant ubicar-lo a tocar del cementiri
actual sense passar el curs del rec del Mas Oriol-Riu
Tort per les seves implicacions ambientals i de
planejament de rang superior.
6è - Que en la documentació de la memòria referent al
planejament vigent es qualifica la parcel·la del Sun
Village com zona d’equipament social i restaurant,
valorant positivament la iniciativa de regularització del
Sun Village endegada a través del POUM.

Interessats

Data

TEXT REFÓS. Memòria Ambiental del POUM de Palau-saverdera (Alt Empordà)
_______________________________________________________________________________
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Es proposa estimar
parcialment l’al·legació.

Conclusions

L’objectiu d’aquest PEU és bàsicament la recuperació des d’un
punt de vista ambiental i essencialment paisatgístic de l’antiga
pedrera; a tal efecte es proposa modificar el nom del PEU com a
PEU PEDRERA i es defineix clarament que l’únic objectiu és el
citat.

No es justifica la creació del PEU Centre d’interpretació
del Parc natural del cap de Creus; es considera que és
una proposta desfavorable per la seva situació de vista
territorial estratègica, perquè la seva ubicació està fora
dels circuits de la xarxa de transport viari de primer i
segon ordre, i per la seva complicada topografia i per
les pendents existents.

Miquel Alsina Tarrés en
representació d’Unitat
per Palau i en condició
de regidor-portaveu

Jordi Castellà Forcat,
Unitat per Palau

13-1-2011

14-1-2011

_______________________________________________________________________________

Es proposa estimar
parcialment l’al·legació.

7è - No es justifica la creació del PAU 6, demanant que
es desclassifiqui aquest sector, passant-lo a sòl no
urbanitzable tal com ho és en el planejament vigent
8è - No es classifiqui com a sòl urbanitzable els sectors
discontinus dels SUD’s 2, 3, 4 i 7, proposant que es
classifiquin com a SNU d’interès agrari amb oliveres i
vinyes senyal de distinció del poble i de
tampó/connector entre la carretera GIV-610 i el nucli
urbà.

52

S’estima parcialment
l’al·legació

Conclusions

Justificació
7è - La creació del PAU 6 està sobradament justificat a la memòria
del POUM, En aquest punt el sòl amb ús residencial o habitatge
s’ha mostrat com el més adequat i idoni a emplaçar en els edificis
on s’ubica el Sun Village. Aquests blocs d’edificis plurifamiliars,
més en coherència amb el model de poble que determina
l’aplicació del PDUSR, juntament amb l’execució de dos blocs amb
ús residencial, previstos en el POUM a les zones properes
completaran aquest caràcter urbà. 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 sobra la carretera de Vilajuïga a Roses,
s’implanta una zona de protecció respecte a la mateixa formada
per zones verdes, en el següent esglaó la zona urbana bàsicament
residencial plurifamiliar i amb la majoria d’equipaments, un tercer
esglaó amb una zona residencial unifamiliar extensiva, i una última
franja de protecció – transició amb la zona PEIN.
8è - El POUM proposa que aquestes finques formin part d’altres
sectors discontinus amb l’objecte, expressat i justificat a la
Memòria del document. Un dels objectius del POUM és crear un
gran zona d’equipaments en la franja de terreny entre el nucli urbà
i la carretera GI-610. A tal efecte, s’han delimitat uns sectors
discontinus on la finca de cessió d’equipaments s’ubica en la zona
qualificada com a equipament.

Al·legació

Interessats

Data

TEXT REFÓS. Memòria Ambiental del POUM de Palau-saverdera (Alt Empordà)
_______________________________________________________________________________

Interessats

Esteban Aulet Espelt

Matías Vene Sebastian

Stefan Epengler,
Urbanització Bellavista
de Palau-saverdera SL

Data

14-1-2011

14-1-2011

14-1-2011

Conclusions

53

Es proposa estimar
parcialment l’al·legació.

1r - S’ha comprovat que efectivament dins de l’àmbit del SUD-2
s’han incorporat una part de parcel·les que es formen part del sòl
urbà, per tant es proposa corregir l’error gràfic. Referent als
terrenys urbanitzables confrontant amb carrer urbanitzat, indicar
que no és condició suficient per obtenir el grau de sòl urbà, i més
considerant que aquests terrenys en el planejament vigent ja
formen part del citat sòl urbanitzable.
2n - Indicar novament que no és condició suficient per obtenir el
grau de sòl urbà, i més considerant que aquests terrenys en el
planejament vigent ja formen part del citat sòl urbanitzable.
3r - La distribució dels sectors en POUM bé definida per conceptes
urbanístics d’adequació, de situació, etc., no considerem en aquest
cas modificar els àmbits per qüestions de propietat.
4t - La franja de protecció del SUD 2 bé regulada en el PDUSR i
per tant d’obligat compliment.

_______________________________________________________________________________

Es proposa estimar
l’al·legació.

Es proposa estimar
l’al·legació amb la
modificació gràfica de
l’alineació dels edificis en
clau 3a2 a 3 metres del
vial.

Es considera justificada l’al·legació, ja que la línia de fondària
màxima en aquest cas té un objectiu clar de limitar la ubicació de
l’edificació respecte a l’alçada.

Es considera encertada l’al·legació en aquest punt, efectivament,
la informació gràfica no s’ajusta a la informació escrita. En aquest
cas, la separació a vial correcte és la descrita en la clau
urbanística, és a dir, 3 metres.

Que les finques del PAU9 qualificades com a clau 3a2
estan grafiades amb l’edificació situada a 6 metres del
carrer però els paràmetres urbanístics per aquesta clau
indiquen una separació a vial de 3 metres.

És propietari de la parcel·la que confronta al cul de sac
de l’últim carrer de la urbanització Mas Bohera i que la
limitació de la fondària edificable de 22 metres segueix
en tot el sector la corba de nivell excepte en el seu cas,
i per tant, sol·licita que es modifiqui aquesta línia
seguint la pendent del terreny.
1r - Fa una consideració sobre el PDUSR i una sèrie de
convenis amb l’Ajuntament.
2n - S’han inclòs en el sector SUD-2 franges de
parcel·les al carrer Balmes 2 i 4.
Que els terrenys al sud del carrer Plató corresponents a
l’antic PP12 han de ser sòl urbà pel fet de confrontar
amb un carrer urbanitzat.
3r - Que té terrenys dins el SUD-7 i sol·licita que
s’incorporin al SUD 2, ja que hi té propietats.
4t - Sol·licita l’eliminació de la franja de protecció del
Sud 2, antic PP2.
5è - Devolució de les finques que l’Ajuntament té de
forma fiduciària, producte del desenvolupament del
sector PP2 subsector 2.
6è - Proposa permutar una zona verda per unes
finques privades.
7è - Indicar que s’hauria de limitar la cessió
d’equipaments al límit legal de 5%.
8è - Que els habitatges de protecció oficial es realitzin
en els sectors discontinus del SUD 7 i SUD 2.

Justificació

Al·legació

TEXT REFÓS. Memòria Ambiental del POUM de Palau-saverdera (Alt Empordà)
_______________________________________________________________________________

Aquesta possibilitat ja està contemplada en el POUM, però només
respecte d’aquelles activitats permeses per la llei d’Urbanisme.

Incloure en l’article 98 de les normes urbanístiques el
següent redactat: “A aquests efectes, les edificacions i
instal·lacions existents es podran destinar a la guarda i
custòdia de la maquinària, eines, vehicles auxiliars de
les activitats i serveis de gaudi dels parcs”.

Pere Turró Rigat

14-1-2011

14-1-2011

_______________________________________________________________________________

Es proposa estimar
parcialment l’al·legació.

9è - Que la zona hotelera actual prevegi l’ús
d’aparthotel.
10è - Que a efectes del còmput del sòl urbà es
computin les UA4 i UA5.

Stefan Epengler,
Urbanització Bellavista
de Palau-saverdera SL

54

Es proposa desestimar
l’al·legació.

Conclusions

Justificació
5è - L’Ajuntament és titular fiduciari d’aquestes finques cedides per
l’al·legant per tal de compensar l’excés de sostre i dèficit de zones
verdes del subsector 2 del PP2 en relació amb la resta de
subsectors. A data d’avui els altres subsectors no s’han
desenvolupat, i el POUM els modifica en nous sectors
independents. Aquestes parcel·les tenien per objectiu compensar
un excés de sostre i dèficit de zones verdes. A dia d’avui el
subsector 2 del PP2 es troba totalment urbanitzat. Inicialment el
POUM proposa mantenir l’aprofitament urbanístic d’aquestes
parcel·les, serà en una anàlisi posterior, més detallada, el que
haurà de decidir la titularitat final d’aquestes.
6è - No es justifica l’interès públic d’aquesta proposta.
7è - Indicar que el límit de cessió d’equipaments del 5% és una
limitació de mínims, aquest pla preveu unes determinades
cessions amb uns objectius concrets i justificats en la memòria del
pla.
8è - Un dels objectius del POUM és crear un gran zona
d’equipaments en la franja de terreny entre el nucli urbà i la
carretera GI-610. A tal efecte, s’han delimitat uns sectors
discontinus on la finca de cessió d’equipaments s’ubica en la zona
qualificada a tal efecte. Es descarta la implantació dels habitatges
protegits en aquesta peça d’equipaments.
9è - No es considera un model tipològicament adequat per aquest
municipi.
10è - No és possible comptabilitzar aquests sectors, ja que no
s’han realitzat les obres d’urbanització d’aquests terrenys.

Al·legació

Interessats

Data

TEXT REFÓS. Memòria Ambiental del POUM de Palau-saverdera (Alt Empordà)
_______________________________________________________________________________

1r - Considera que la densitat adjudicada al SUD 4 no
és coherent amb l’edificabilitat que li correspon.
Demana que es rectifiquin els paràmetres de densitat i
núm. d’habitatges en 30 hab/ha i 350 habitatges en
total.
2n - S’ajusti la ZV procedent del PDUSR als criteris del
propi pla director, eliminant la punta de bota existent a
la cota inferior entre els àmbits antics PP3 i PP4
pràcticament a dins del Sòl Urbà.
3r - Es doni audiència als interessats amb l’equip
redactor del POUM per tal de definir la xarxa viària
idònia per a la connectivitat de les dues parts del
sector.
4t - Proposa incorporar un camí forestal dins de la zona
verda de protecció paisatgística que serveixi de
tallafocs.
5è - Per tal de no massificar la zona d’habitatges, es
demana posar els habitatges protegits en els nous
terrenys discontinus.

Enrique Moulines
Dobon en representació
de Kotiza Eurocentro
SL

14-1-2011

Justificació
L’eliminació de les citades finques del sector SUD-7 que estaven
incloses en la delimitació previst en el PDU Serra de Rodes es deu
a que s’elimina la part de la finca que per qüestions orogràfiques i
de pendents excessives que fan inviable la seva urbanització.
1r - Per part de l’equip redactor es considera que amb
l’edificabilitat assenyalada i l’increment de densitat d’habitatges
d’entre 20 i 25 hab/ha permet la distribució dels habitatges de
forma coherent i ajustada a les zones d’aprofitament privat que
sorgiran del desenvolupament del sector.
2n .- La zona de protecció prevista en el POUM és la que ve
definida en el PDUSR.
3r - Serà el desenvolupament del sector el que ajustarà la xarxa
viària i la seva interconnexió, indicar que la vialitat grafiada és
orientativa.
4t – Es considera convenient que en aquelles urbanitzacions que
limiten amb el sòl no urbanitzable tocant a la Serra de Berneda,
dins de la franja dels 25 metres de protecció forestal s’hi prevegi
l’existència d’un camí forestal per a vehicles d’emergència.
5è - Un dels objectius del POUM és crear un gran zona
d’equipaments en la franja de terreny entre el nucli urbà i la
carretera GI-610. A tal efecte, s’han delimitat uns sectors
discontinus on la finca de cessió d’equipaments s’ubica en la zona
qualificada a tal efecte. La implantació dels habitatges protegits
s’ha de fer de manera que s’integrin en el conjunt urbà, no donant
lloc a la focalització en algun punt determinat del municipi creant
guetos o exclusió social.

_______________________________________________________________________________

Inclusió de part de la seva finca del sector SUD-7 i
considera que no s’ha justificat la seva exclusió.

Felip Cortada Castañer

14-1-2011

Al·legació

Interessats

Data

TEXT REFÓS. Memòria Ambiental del POUM de Palau-saverdera (Alt Empordà)
_______________________________________________________________________________
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Es proposa estimar
parcialment l’al·legació en
el punt quart i desestimar
la resta d’al·legacions.

Es proposa desestimar
l’al·legació.

Conclusions

Rinaldo
Muscolino

14-1-2011

14-1-2011

Interessats

Martí Caussà
Calvet

Data

Es proposa desestimar
l’al·legació

1r - En la memòria del POUM queda sobradament justificat la necessitat de
redacció del POUM, motivada essencialment per l’adaptació al canvi de
marc jurídic urbanístic vigent que va suposar l'entra en vigor de la Llei
d’Urbanisme de Catalunya i les posteriors modificacions i text refós, així
com la Llei del dret a l’habitatge.
2n - La redacció del POUM ha vingut motivada com s’ha dit per l’adaptació
al canvi de marc jurídic urbanístic vigent que va suposar l'entra en vigor de
la Llei d’Urbanisme de Catalunya i les posteriors modificacions i text refós,
així com la Llei del dret a l’habitatge. El POUM és una eina que permet
analitzar urbanísticament el conjunt del municipi, i motivadament proposar
quines són les classificacions i qualificacions del sòl més idònies del sòl.
3r - Les valoracions econòmiques del POUM tenen un valor orientatiu, per
tant serà en la tramitació dels expedients quan caldrà realitzar una valoració
acurada.
4t - La substitució proposada és incompatible amb el Pla Especial dels
Aiguamolls de l’Empordà.
5è - Els objectius d’aquest Pla Especial són els permesos pel Pla Especial
dels Aiguamolls de l’Empordà.
6è - Els objectius d’aquest PE són els permesos pel Pla Especial dels
Aiguamolls de l’Empordà.
7è - La redacció del POUM correspon a l’Ajuntament, ja que el planejament
urbanístic és una funció pública.

56

Es proposa desestimar
l’al·legació

Conclusions

El vial que travessa el PAU 4 constitueix l’eix viari d’accés als habitatges
que hi ha en aquest àmbit i per tant, correspon al PAU 4 el pagament de les
obres d’urbanització dels vials que s’inclouen en el seu àmbit. El SUD 4
haurà de desenvolupar la vialitat que prevegi el planejament derivat.

Justificació

_______________________________________________________________________________

Que el vial que travessa l’àmbit del PAU 4 donarà servei
als propietaris del sector SUD 4 situat al nord del mateix.
El POUM té per finalitat que el PAU 4 faci la urbanització
d’aquest carrer per tal de facilitar al sector SUD 4 un nou
vial d’entrada i de sortida de vehicles. Considera que el
POUM ha de vincular la urbanització del vial que travessa
l’àmbit del PAU 4 al sector SUD 4 repartint la càrrega
urbanística del nou vial entre els propietaris dels dos
àmbits.
1r - Innecessarietat de redacció del POUM. Considera
que amb la situació econòmica actual no hi ha cap
demanda de creixement que justifiqui la redacció del
POUM.
2n - La redacció del POUM és una excusa per incomplir
la sentència del TSJC referent al Sun Village.
3r - El sistema de valoracions no és el correcte.
4t - Proposta de substitució de l’aprofitament de l’al·legant
que s’elimina i que permet la no indemnització; proposa el
trasllat de part de l’aprofitament del PP7 a la zona
contigua al Mas Isaac que és de l’Ajuntament, que seria
permutada amb una propietat de l’al·legant.
5è - Respecte de la zona d’equipaments del final del Mas
Bohera, considera que cal donar un ús públic de
l’equipament que permeti qualsevol dels usos previstos,
compatibles amb la zona i no només l’esportiu o de salut,
proposant un sostre edificable compatible amb l’ús que
permeti la rendibilitat de la urbanització i conservació que
s’haurà de definir en el corresponent Pla Especial.
6è - Sobre la zona d’equipaments de l'antiga pedrera E4.
Modificació de l’ús del PE Pedrera.
7è - Té a disposició de l’ajuntament una proposta de
modificació puntual de les normes vigents per la
legalització del Sun Village.

Al·legació

TEXT REFÓS. Memòria Ambiental del POUM de Palau-saverdera (Alt Empordà)
_______________________________________________________________________________

Ignasi Batet i Trias en
representació de
l’IAEDEN

14-1-2011
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Es proposa estimar
parcialment l’al·legació.

1r - Manca en l’expedient el Catàleg de Béns a protegir
i demana que s’informi públicament respecte de la
tramitació del Catàleg de Masies i cases rurals per tal
de saber si el Catàleg està inclòs en la tramitació del
propi POUM o si es tramita independent.
2n - Incompliment de l’estratègia de creixement del Pla
Territorial Parcial de les Comarques Gironines. Es
considera que el municipi de Palau-saverdera no té el
rang de supramunicipal, considera que és un municipi
petit per població, activitat econòmica i extensió.
3r - En relació al sòl no urbanitzable.
a) Demana que es realitzi un estudi exhaustiu de les
petites construccions, barraques existents i futures
situades en sòl no urbanitzable per tal d’ordenar els
usos i activitats.
b) Demana respecte de l’equipament esportiu clau E5,
eliminar el PEU Pitch&Putt en base al fet que cal
mantenir el caràcter agroambiental i de connector entre
el Parc del Cap de Creus i els Aiguamolls de l’Empordà
a través del connector ecològic del riu Tort i afluents.
c) Demana eliminar el sector SUD 7, ja que té una
funció separadora entre Can Llobet i Bellavista
d) Demana eliminar el PAU 6 passant-lo a sòl no
urbanitzable, tal com ho és en el planejament urbanístic
vigent.

_______________________________________________________________________________

Conclusions

Justificació
1r - Respecte a la manca del Catàleg de Béns a Protegir, indicar
que el document de POUM els relaciona i els articula, tot i així el
document per l’aprovació provisional s’incorpora una fitxa
individualitzada d’aquests. Respecte del Catàleg de Masies del
municipi, és un document que s’ha tramitat prèviament al POUM,
en l’actualitat ja està aprovat definitivament.
2n - Indicar que efectivament el sòl urbanitzable suposa el 57,4%
del sòl urbà existent però en aplicació dels articles 3.7.9.c, 3.7.9.e i
3.7.9.f del PTP Comarques Gironines, el sòl urbanitzable a
considerar no supera el 30% permès.
Indicar també que en l’informe sectorial emès per la Secretaria de
Territori i Mobilitat respecte l’adequació del POUM als plans PTP
Comarques Gironines i PDUSR, informa favorablement i només ho
condiciona al fet que les zones d’equipaments comunitaris
s’ubiquin en parcel·la única, no segregable i d’ús excloent.
3r - En relació al sòl no urbanitzable.
- Indicar que no és objecte del POUM fer un estudi acurat de les
barraques existents al municipi; en la normativa del POUM es
fa un articulat específic per aquestes barraques
- Respecte al PEU Pitch&Putt, indicar que l’aprovació definitiva
del PEU està pendent de la presentació d’un text refós davant
de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, i que durant
la tramitació del mateix els informes sectorials han estat
favorables. El POUM només recull la seva existència, i
s’ajustarà al que disposi la Comissió d’Urbanisme de Girona en
el moment en què aquest s’aprovi definitivament, si s’escau.

Al·legació

Interessats

Data

TEXT REFÓS. Memòria Ambiental del POUM de Palau-saverdera (Alt Empordà)
_______________________________________________________________________________
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Es proposa estimar
parcialment l’al·legació.

Ignasi Batet i Trias en
representació de
l’IAEDEN

14-1-2011

_______________________________________________________________________________

Conclusions

Justificació
- Indicar que el sector SUD 7 està previst en el PDUSR i en
PDTP C Gironines.
- El PAU 6 està suficientment justificat en la memòria
- Un dels objectius del POUM és crear un gran zona
d’equipaments en la franja de terreny entre el nucli urbà i la
carretera GI-610. A tal efecte, s’han delimitat uns sectors
discontinus on la finca de cessió d’equipaments públics s’ubica
entre el nucli urbà i la carretera GI-610, conformant una
important superfície de sòl qualificada com a equipament.
4t - En relació a afectacions ambientals:
- S’estima l’al·legació en el sentit de deixar la clau VP en
aquesta finca qualificada en el POUM aprovat inicialment amb
la clau Dotació i serveis Clau 8f1.
- Respecte a l’equipament funerari es justifica la seva situació
per motius ambientals de protecció d’una zona malmesa del
Rec.
- Aquest vial s’ajustarà als requeriments de l’informe sectorial de
Medi ambient i es dotarà de l’amplada mínima per la seva
funció connectora, no és objecte del POUM valorar l’ús
restrictiu del mateix.
5è - En relació a la Memòria Social, es recullen les seves
indicacions i s’intentarà incloure-ho en el Document de la Memòria
Social.
6è - En relació a altres consideracions:
a) Es recull la seva indicació i es corregirà en el document en el
sentit de modificar en el document on s’esmenta DL 1/2005 es
modifiqui per DL 1/2010.
b) Respecte que en els plànols d’ordenació en la zona de Mas
Bohera només hi ha la parcel·lació i falten les edificacions
existents, s’indica que els plànols d’ordenació s’han realitzat amb
la cartografia més recent que es té, tot i així no és imprescindible
que hi figurin les últimes construccions realitzades

Al·legació

e) Demana eliminar els sectors discontinus del SUD
2,3,4 i 7, que es deixin com a sòl no urbanitzable, tal
com ho és en el planejament urbanístic vigent, SNU
d’interès agrari, amb olivers i vinyes, senyal de distinció
del poble i de tampó/connector entre la GIV-610 i el
nucli urbà.
4t - En relació a afectacions ambientals.
a) Demana modificar la qualificació urbanística de la
parcel·la en clau Dotació i serveis Clau 8f1 per motius
de trobar-se en situació propera al curs d’aigua d’un
rec.
b) Modificar l’àmbit de l’Equipament Cementiri i ajustarlo al mateix costat de l’existent per sota del rec del Mas
Oriol.
c) Restringir el vial de connexió sobre el Rec del Mas
Oriol només a vianants i bicicletes.
5è - En relació a la Memòria Social, es demana
l’esmena de diferents apartats.
6è - En relació a altres consideracions:
a) Modificar en el document on s’esmenta DL 1/2005 es
modifiqui per DL 1/2010.
b) En els plànols d’ordenació en la zona de Mas Bohera
només hi ha la parcel·lació i falten les edificacions
existents
c) Referent a document de l’Agenda i avaluació
econòmica financera els terminis d’execució dels
sectors estan en el primer quinquenni
d) Manca els plànols gràfics en les fitxes dels PAUs i
dels SUDs i la localització dels habitatges de protecció
oficial en els PAUs i els SUDs
e) Manca grafiar la primera promoció d’habitatges
protegits

Interessats

Data

TEXT REFÓS. Memòria Ambiental del POUM de Palau-saverdera (Alt Empordà)
_______________________________________________________________________________

7è - En la memòria hi ha un plànol on la zona del Sun
Village està qualificat com a equipament.

Ignasi Batet i Trias en
representació de
l’IAEDEN

Miguel Angel Machín
Landazabal

Guido Piazza

14-1-2011

14-1-2011

14-1-2011

Es proposa desestimar
l’al·legació

El vial que travessa el PAU 4 constitueix l’eix viari d’accés als
habitatges que hi ha en aquest àmbit i per tant, correspon al PAU 4
el pagament de les obres d’urbanització dels vials que s’inclouen
en el seu àmbit. El SUD 4 haurà de desenvolupar la vialitat que
prevegi el planejament derivat.
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Es proposa desestimar
l’al·legació

Es proposa estimar
parcialment l’al·legació.

El vial que travessa el PAU 4 constitueix l’eix viari d’accés als
habitatges que hi ha en aquest àmbit i per tant, correspon al PAU 4
el pagament de les obres d’urbanització dels vials que s’inclouen
en el seu àmbit. El SUD 4 haurà de desenvolupar la vialitat que
prevegi el planejament derivat..

Conclusions

Justificació
c) Referent a document de l’Agenda i avaluació econòmica
financera els terminis d’execució dels sectors estan en el primer
quinquenni, s’indica que es proposen tots els sectors en el primer
quinquenni per no limitar les possibilitats d’execució dels mateixos,
ja que no hi ha un camí crític que impossibiliti el desenvolupament
d’un sector si amb anterioritat no s’ha desenvolupat un altre.
d) Referent a la manca els plànols gràfics en les fitxes dels PAUs i
dels SUDs i la localització dels habitatges de protecció oficial en
els PAUs i els SUDs, s’indica que en les fitxes no és necessari
incorporar documentació gràfica aquesta ja es troba en els plànols
d’ordenació. La localització gràfica dels habitatges protegits s’ha
de realitzar en els PAUs, però en els SUDs, serà el planejament
derivat el que fixarà la seva ubicació.

_______________________________________________________________________________

Que el vial que travessa l’àmbit del PAU 4 donarà
servei als propietaris del sector SUD 4 situat al nord del
mateix. El POUM té per finalitat que el PAU 4 faci la
urbanització d’aquest carrer per tal de facilitar al sector
SUD 4 un nou vial d’entrada i de sortida de vehicles.
Considera que el POUM ha de vincular la urbanització
del vial que travessa l’àmbit del PAU 4 al sector SUD 4
repartint la càrrega urbanística del nou vial entre els
propietaris dels dos àmbits.
Que el vial que travessa l’àmbit del PAU 4 donarà
servei als propietaris del sector SUD 4 situat al nord del
mateix. El POUM té per finalitat que el PAU 4 faci la
urbanització d’aquest carrer per tal de facilitar al sector
SUD 4 un nou vial d’entrada i de sortida de vehicles.
Considera que el POUM ha de vincular la urbanització
del vial que travessa l’àmbit del PAU 4 al sector SUD 4
repartint la càrrega urbanística del nou vial entre els
propietaris dels dos àmbits

Al·legació

Interessats

Data
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1r - Incorrecta precisió de límits de la part superior del
nou sector SUD 3, antic subsector 1.
Demanant que es modifiqui el límit nord del SUD 3 per
tal d’ajustar-lo a la cota 15.
2n - Necessitat d’exclusió dels horts de l’àmbit del SUD
3, demanant aquesta exclusió per motius de gestió i els
atorgui una clau urbana específica.
3r - Eliminació de la previsió del pont del Rec Fantasia
per innecessària, incoherent i excessivament impactant
en l’entorn paisatgístic. Demana que s’exclogui de
l’àmbit del SUD 3 el pont previst i s’estudiï l a connexió
dels diferents sectors residencials de la zona nord del
nucli urbà en una cota superior que faci innecessària la
construcció del pont previst. Subsidiàriament que el seu
cost es reparteixi entre tots els sectors residencials
beneficiats.

Neus Corcoll Serra

Fidel Jorge Rofastre en
representació
de
Clapilcar SL

14-1-2011

17-1-2011

1r - En general s’ha ajustat les zones VP en l’interior de les illes a
les fondàries previstes en les vigents NNSS.
2n - La millora de l’accés a les naus industrials també és una
exigència de Carreteres de la Generalitat i que s’inclourà en el
corresponent PEU.
1r - La delimitació del sector SUD 3 s’ha ajustat a la delimitació
que fa del mateix el PDUSR.
2n - El sector SUD 3 té el mateix àmbit que el que preveia les
NNSS del municipi vigents. No es justifica excloure els propietaris
minoritaris per motius de gestió urbanística.
3r - Indicar que en els sectors urbanitzables el traçat viari és a
nivell orientatiu, serà el desenvolupament del sector el que
dissenyi aquests vials; tot i això indicar que entre els objectius del
sector hi ha la connexió amb la Urbanització. Bella vista,
travessant el Rec Fantasia
4t - Els subsectors del PP2 no desenvolupats s’han configurat com
a sectors independents amb uns nous paràmetres urbanístics
ajustats al planejament territorial que justifiquen la justa distribució
de beneficis i càrregues del nou sector; aquests nous sectors
independents no tenen dret a aquest excés d’aprofitament que es
va cedir a l’ajuntament en fidúcia.
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1r - Que s’ajustin la Clau VP dels interiors de les illes a
les edificacions existents.
2n - Necessitat de la construcció d’una rotonda a la GI610 davant de les naus industrials.
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Es proposa desestimar
les al·legacions

Es proposa estimar
l’al·legació

Es proposa estimar
l’al·legació

S’incorporaran aquestes apreciacions realitzades en la memòria
del document, ja que van formar part de la participació ciutadana

Narcís Deusedas Berta

14-1-2011

Es proposa estimar
l’al·legació

Stefania Dalla Rosa

14-1-2011

Conclusions

Justificació
La normativa urbanística no permet l’accés als habitatges a través
de zones verdes, excepte quan aquestes franges tenen poca
amplada.

Al·legació

Sol·licita possibilitat d’accés al seu habitatge a través
d’una zona verda fins el vial de connexió amb la GI610.
Sol·licita que en la memòria del POUM s’incorporin
temes comentats en el procés de participació
ciutadana, en concret en referència al model urbanístic
vigent i el seu correcte desenvolupament; i que Palau
està molt ben dotat de zones verdes i espais lliures.

Interessats

Data
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S’indica que el que sol·licita és possible, tot i que li permet la
construcció de 3 habitatges més l’edificabilitat serà la mateixa i
això provocarà que les edificacions siguin més petites.

Sol·licita modificació de la parcel·la mínima del PAU5
de 600 a 400 m2.

Rafael Roig Mercader

Sirà Martín Marcos

Stefan Reiner Spengler

19-1-2011

15-2-2011
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S’indica que el que sol·licita és possible sempre que no envaeixi la
franja de terreny que ha de tenir l’edificació respecte als límits de
la seva finca.

Sol·licita poder ocupar els ratanquieixos de l’edifici per
ubicar-hi un ascensor.

Narcís Macau Ramis

18-1-2011

Corsunsky

Laura
Zeitune

17-1-2011

1- Acceptar la modificació de l’àmbit, donat que es donen les
condicions de sòl urbà lligat a uns habitatges com a pati i zona
d’aparcament.
2- Es manté la seva condició de sòl urbà amb la mateixa
qualificació
La modificació puntual núm. 15 de les NNSS està aprovada
definitivament i el POUM només ho recull en el PE Cooperativa.
S’ha comprovat i efectivament hi ha una part de finca no edificada
al costat del rec que es qualifica amb la clau VP.

Fidel Jorge Rofastre en
representació
de
Clapilcar SL

17-1-2011

Justificació

Al·legació

4t - Necessitat d’aclarir com es reparteix l’aprofitament
urbanístic que existia a favor del subsector i del PP2,
demanant que atesa l’existència de l’anterior patrimoni
que prové com s’ha dit d’un escreix d’aprofitament de la
urbanització Bella vista, entenem que s’hauria de
contemplar expressament a la fitxa la seva
compensació als que hi tenien dret.
1r- Modificació de la delimitació del SUD-5 en base a la
llicència urbanística i d’acord amb el conveni signat
amb l’Ajuntament.
2n- Mantenir la mateixa classificació i qualificació
urbanística del moment de l’atorgament de la llicència.
Al·lega en contra del POUM en base a les al·legacions
de la Modificació Puntual núm. 15 de les NNSS.
S’ajusti la qualificació de la finca situada al carrer de La
Costa 6, amb una part amb clau 1b2 i una franja de VP.

Interessats

Data

TEXT REFÓS. Memòria Ambiental del POUM de Palau-saverdera (Alt Empordà)
_______________________________________________________________________________

61

Es proposa desestimar
l’al·legació.
Es proposa estimar
l’al·legació.
Es proposa desestimar
l’al·legació en el sentit de
que no es poden ocupar
per ubicar-hi l’ascensor a
l’espai lliure d’edificació
respecte als límits de la
parcel·la
Es proposa estimar
l’al·legació, modificant la
clau de 5a a 5c i modificar
el PAU5 amb un
increment de cessió de
30 m2.

Es proposa estimar
l’al·legació

Es proposa desestimar
les al·legacions.

Conclusions
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6.3 Resultat de les consideracions i comparativa i diferències amb la proposta inicial
aprovada inicialment (novembre 2010) i la proposta per a l’aprovació provisional (abril 2011).
A continuació es farà una comparativa entre les dues propostes del POUM, l’aprovada inicialment en
ple de l’Ajuntament el 3 de novembre de 2010, i la proposta que es presenta per a l’aprovació
provisional, que ha recollit les consideracions, determinacions i possibles errades, després de
l’exposició pública, i la consulta a altres organismes, com els Serveis Territorials a Girona del DMAH,
o l’Àrea de Medi Natural del DMAH. Destaca entre totes les respostes de les administracions, la que
fa referència al Pla Especial de protecció del medi natural i del paisatge dels Aiguamolls de
l’Empordà.
La proposta que es porta a aprovació provisional conté tota una sèrie de modificacions en relació a la
proposta aprovada inicialment que són:
•

Sòl urbà no consolidat: no es preveuen canvis importants, sinó petites modificacions pel que
fa a la tipologia d’habitatges, habitatges de protecció oficial. Es mantenen els 9 Polígons
d’Actuació Urbanística (PAU).

•

Sòl urbanitzable delimitat:

•

o

La principal diferència és la reducció del sector que reuneix les cessions per a
equipaments comunitaris dels sectors 2, 3, 4 i 7 i que confronta per l’oest amb el rec
del Mas Oriol. Per donar lloc a una protecció major a aquest rec i assegurar la
connectivitat, s’elimina la cessió del SUD-2 i es redueix la cessió del SUD-7, per tal
que la franja mínima de protecció sobre el rec sigui de 40 metres. Amb aquesta
ampliació de la franja, es compleixen els objectius ambientals 2 i 4 establerts a l’ISA.
Aquests terrenys que s’han eliminat del sector passen a estar classificats com a sòl
no urbanitzable clau NUe-agro-con “Sòls d’alt valor agrícola i valor connector”.

o

El sector SUD-2 veu reduïda la seva superfície degut a l’eliminació de la cessió
pública que es feia en el sector d’equipaments públics. La superfície passa d’11,44
ha a 10,49 ha, amb una cessió mínima del 5% per a equipaments.

o

Els altres sectors urbanitzables no tenen cap canvi, o algun de molt poc significatiu,
com pot ser la incorporació a la fitxa normativa de tenir en compte el Decret
344/2006 que regula els estudis d’avaluació de la mobilitat generada.

Sòl no urbanitzable:
o

A nivell general hi ha un canvi en les tipologies de sòl no urbanitzable, afegint-hi les
4 claus idèntiques que provenen del Pla Especial de protecció del medi natural i del
paisatge dels Aiguamolls de l’Alt Empordà. Aquestes claus són:
• Clau 1 PEA: Zona de reserva
• Clau 3 PEA: Zona agronatural
• Clau 4 PEA: Zona agrícola i forestal
• Clau 6b PEA: Zona perifèrica de protecció i connexió, subzona 6b

_______________________________________________________________________________

62

TEXT REFÓS. Memòria Ambiental del POUM de Palau-saverdera (Alt Empordà)
_______________________________________________________________________________

o

També s’incorpora als plànols normatius la línia de protecció d’urbanitzacions (25
metres d’amplada) per a la prevenció del risc d’incendis forestals, així com la
servitud de protecció marítimo-terrestre.

o

Si concretem els diferents plans especials urbanístics (PEU), es manté el PEU “Zona
Industrial” tal i com es va aprovar inicialment, ja que es creu que és la millor opció
per a donar sortida viable i possibilitat la supervivència en un futur a les instal·lacions
ja existents en aquesta petita àrea industrial i per alta part l’existència de la zona
industrial ha de permetre treure tallers i indústries de dins del nucli urbà cap a
aquesta zona, etc. A més, la superfície de 42.265 m2 del PEU es considera que és la
mínima perquè sigui viable aquesta zona, tenint en compte que ja hi ha 20.000 m2
construïts. Segons el Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines, les
ampliacions possibles no poden superar el 50% de la superfície construïda i del
volum edificat que hi havia en data d’entrada en vigor la Llei 2/2002, i això es
compleix. Cal remarcar que les naus existents es van construir abans de 1975, i per
tant, amb aquest PEU s’intenta acotar al màxim la seva futura ampliació, tenint molt
en compte els condicionants ambientals existents.

o

El PEU “Ampliació del Cementiri” es manté tal i com està, afectant la riba dreta del
rec del Mas Oriol. Malgrat que sembli una contradicció, es vol recuperar
ambientalment aquest tram de riera, eliminant el barraquisme existent. Amb una
franja de protecció de 12,5 metres a ambdós marges del rec del Mas Oriol, creiem
que és una bona solució i no suposa en cap moment una afectació important sobre
el rec. A més, en aquest tram el rec està molt degradat a nivell ambiental, ja que
acaba de travessar la carretera GI-610.

o

El PEU “Espai de Salut” amplia la franja de protecció sobre el rec del Mas Oriol (límit
oest), passant de 12,5 m a 25 metres, sense afectar en cap moment la massa
forestal existent. També es canvia l’ús a què es destina el PEU, passant a usos
d’esbarjo i esportiu, no permetent-se cap tipus d’edificació.

o

El PEU “Centre d’interpretació del parc natural del Cap de Creus” canvia el nom i
l’objectiu passant a ser el PEU “Recuperació d’una antiga pedrera”. Es manté la
superfície, però amb l’únic objectiu de recuperar l’antiga pedrera des d’una vessant
paisatgística, garantint una correcta implantació des del punt de vista mediambiental,
per tal de dotar d’un mirador excepcional al municipi. L’únic ús permès és el sistema
equipament clau E7 “Zona d’esbarjo-mirador”, que compleix la normativa del Pla
Especial del parc natural del Cap de Creus.

o

El PEU “Pitch&Putt” es manté tal i com està en l’aprovació inicial, ja que s’han
incorporat totes les determinacions ambientals al Text Refós del Pla Especial que ja
està a Urbanisme per a la seva aprovació definitiva. També s’han incorporat totes les
determinacions d’altres administracions, sempre amb informe positiu.

o

El PEU “Cooperativa” tampoc ha patit cap canvi, a més estava inclòs dins la
Modificació Puntual número 15 de les NNSS, aprovades ja definitivament.
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o

S’ha creat un PEU nou, “Hípica Aiguamolls”. Aquest PEU ja ha estat aprovat
definitivament i només s’incorpora al POUM. Aquest nou sector, de 49.275 m2 es
troba a peu de la carretera GIV-6103 (concretament al p.k. 1), abans de travessar el
camí de l’Olivet.

o

Finalment, la proposta d’ampliació dels serveis tècnics de l’EDAR, així com
l’ampliació dins del PEIN dels serveis tècnics en l’àmbit de la subestació elèctrica,
queden desestimades.

En el quadre següent, s’analitza en detall el quadre de sòl urbà i urbanitzable i les diferències amb la
proposta aprovada inicialment:
- Sòl urbà
Actuació

Superfície (m2)

Habitatges

PAU-1
PAU-2
PAU-3
PAU-4
PAU-5
PAU-6
PAU-7
PAU-8
PAU-9
TOTAL SU

7.527
5.426
1.782
10.898
6.658
1.637
1.362
5.238
3.941
44.469

55
10
4
15
6
12
38
5
15
160

Diferència amb
l’aprovació inicial
+ 21 habitatges
+ 21 habitatges

L'única diferència a nivell del sòl urbà és un petit augment dels habitatges, passant dels 139
habitatges previstos en l’aprovació inicial als 160 actuals.
- Sòl urbanitzable delimitat
Actuació

Superfície

Habitatges

SUD-1

38.358

77

SUD-2

104.983

210

SUD-3
SUD-4

53.928
121.772

108
244

SUD-5

32.496

65

SUD-6

83.893

67

SUD-7

52.188

104

TOTAL SUD

487.618

875

Diferència amb
l’aprovació inicial
- 19 habitatges
- 9.436 m2
- 1 habitatge
- 421 m2
- 101 habitatges
- 4 habitatges
- 1.722 m2
- 125 habitatges

Destaca la reducció d’habitatges, dels 1.000 previstos en l’aprovació inicial amb els 875 habitatges
previstos per a l’aprovació provisional.
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Per tant, el nombre d’habitatges previstos en la proposta per a l’aprovació provisional és de 1.035,
104 menys que en l’aprovació inicial. Pel que fa a superfícies, en el sòl urbanitzable delimitat hi ha
una reducció de 11.533 m2.
En sòl no urbanitzable hi ha un total de 8 Plans Especials Urbanístics, 1 més que en l’aprovació
inicial, ja que s’ha incorporat el PEU Hípica Aiguamolls, amb un pla especial aprovat definitivament.
Sòl no urbanitzable
Superfície (m2)
Ús
PEU ESCOLA PITCH&PUTT
100.700
Esportiu
PEU COOPERATIVA
6.647
Cultural-social clau E4
PEU RECUPERACIÓ ANTIGA PEDRERA
9.308
Esbarjo-mirador clau E7
PEU ESPAI DE SALUT
9.476
Esportiu clau E5
PEU AMPLIACIÓ CEMENTIRI
17.313
Funerari-cementiri clau E6
PEU EQUIPAMENT RESERVA
1.328
Equipament de reserva clau E7
PEU ZONA INDUSTRIAL
42.265
Industrial (fins a la categoria d’Annex III)
PEU HÍPICA AIGUAMOLLS
49.275
El definit al PEU aprovat definitivament
TOTAL
236.312
En la taula següent es fa una comparativa general de superfícies entre les dues propostes,
l’aprovada inicialment per segona vegada (abril 2010) i la proposta per aprovació provisional (octubre
2010):

Zonificació
Sòl urbà
Sòl urbanitzable
Sòl no urbanitzable
TOTAL
Habitatges

Aprovació
inicial
914.189 m2
499.152 m2
15.360.765 m2
16.774.106 m2
1.139

Aprovació
provisional
914.189 m2
487.619 m2
15.372.298
16.774.106 m2
1.035

Diferència
0
- 11.533 m2
+ 11.533 m2
0
- 104 habitatges

A continuació s’adjunta la fitxa corresponent al PEU “Hípica Aiguamolls” que s’ha incorporat al
POUM per a l’aprovació provisional i també el sector urbanitzable d’equipaments de cessió pública:
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PEU HÍPICA AIGUAMOLLS

a) Descripció de l’estat actual
- Situació: sector situat al sud del terme, a la zona coneguda com les Antines, proper ja al Parc
Natural dels Aiguamolls de l’Empordà i a peu de la carretera GIV-6103 de Palau-saverdera a Castelló
d’Empúries, al p.k. 1,0. Té una superfície global de 49.275 m2, amb forma irregular, amb uns 400
metres de longitud màxima i uns 200 metres d’amplada.
- Coordenades UTM: X: 510.828
- Superfície:

49.275 m2

- Límits:

nord:
sud:
est:
oest:

Y: 4.682.833

Z: entre 18 i 28 metres

carretera GIV-6103 i camps de conreu
camí de l’Olivet i Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà
rec del Mas Blanc camps de conreu
carretera GIV-6103

- Catalogació urbanística actual: Sòl no urbanitzable. Queda fora de l’àmbit del Pla Especial del
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà.
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- Relleu: terreny planer, amb un pendent suau i constant cap al sud, però amb un desnivell total
d’uns 10 metres. No hi ha presència de grans talussos ni marges remarcables. No hi ha terrenys amb
pendents superiors al 20%. Sòl prou ben assentat i consolidat, sense mostres clares de processos
erosius. El nivell de risc geològic es valora com a baix.
- Hidrologia: dins del sector hi ha un canal que fa de límit oest, paral·lel a la carretera, i com a
límit est trobem el rec del Mas Blanc, de poca entitat. El rec de les Torroelles es troba a uns 200
metres a l’est del sector. Aquest sector es troba fora dels límits de les zones potencialment
inundables.
- Usos actuals: en l’actualitat ja s’està duent a terme activitats relacionades amb el món del
cavall, ja que el PEU ja està aprovat definitivament. Hi ha diverses pistes de terra i una construcció
principal. A l’extrem sud encara hi ha una petita zona agrícola i diversos camps abandonats, on
apareix un herbassar amb plantes anuals, i un recobriment herbaci gairebé total. Hi ha la presència
d’alguns peus arboris aïllats a l’entrada del sector.
- Vegetació present: domini de les comunitats ruderals associades a camps de conreu de cereals
o comunitats arvenses o herbassars en els camps de conreu abandonats, amb una certa implantació
de l’olivarda i espècies associades a la comunitat de ripoll i olivarda i plantes anuals com els bleds, la
ravenissa, el cap-blanc, gramínies, etc.. No hi ha presència de masses forestals, només de manera
aïllada, hi ha algun pi i altres espècies pròpies d’enjardinament, però sense formar una massa
forestal compacta. A prop del rec del Mas Blanc trobem bardissa, però sense cap valor botànic
rellevant.
- Interès per la fauna: malgrat la situació on ens trobem, limitant amb el Parc Natural dels
Aiguamolls de l’Empordà, en concret dins del sector, la fauna és poc present per l’activitat que es du
a terme i la forta pressió antròpica que hi ha. La tipologia de la fauna que trobem en el sector és
pròpia dels espais oberts de tipologia agrícola molt pròpia de la plana empordanesa i amb una certa
importància de les aus que fan el desplaçament fins aquesta zona, però condicionada també per la
proximitat a la carretera. L’interès per la fauna es valora com a MITJANA, condicionada per la
presència de l’activitat de l’hípica i de la carretera.
- Valor paisatgístic: paisatge agrícola interessant propi de la plana empordanesa però destacable
per estar envoltat de petits recs que donen diversitat al sector, Condicionat per la proximitat a la
carretera GIV-6103 i la presència de diverses construccions. Les visuals són molt àmplies i
interessants cap a totes les direccions, sobretot cap a la serra de Rodes per estar enlairada. La
qualitat del paisatge es valora com a MITJANA
- Figures de protecció ambiental específiques: la figura més propera correspon al Parc Natural
dels Aiguamolls de l’Empordà que fa de límit sud del sector.
- Qualitat de l’ambient atmosfèric: molt bona, ja que es tracta d’un entorn sense presència de
focus contaminants potencials, ja sigui de tipus industrial o domèstic, tot i que no queda massa
allunyat de la carretera que fa de límit oest i aporta una certa contaminació, poc significativa, pel pas
de vehicles. Tant per la seva situació com pel seu relleu la renovació i dispersió de l’aire és molt
ràpida pel fet de ser un espai obert, no enclotat i ben ventilat per la tramuntana o la brisa marítima
del golf de Roses.
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- Contaminació acústica i lumínica: presenta uns valors baixos de nivells de contaminació
lluminosa, ja que no hi ha focus contaminats significatius a excepció de la carretera de Palausaverdera a Castelló d’Empúries. Pel que fa a la contaminació acústica, ens trobem en una zona de
sensibilitat Alta amb uns valors molt baixos de nivell sonor, sobretot a mesura que ens allunyem de la
carretera (únic focus destacables). No té cap incidència respecte el nucli urbà de Palau-saverdera.
- Proximitat a zones urbanes i vies de comunicació: el sector es troba a peu de la carretera de
Palau-saverdera a Castelló d’Empúries (GIV-6103), que fa de límit oest i el camí de l’Olivet com a
límit sud. El casc urbà de Palau-saverdera es troba a uns 1.920 metres al nord (Ajuntament).
b) Ús previst
Aquest àmbit afecta el Pla Especial Urbanístic ja aprovat definitivament, i per tant cal dirigir-se a
aquest document per a conèixer les característiques específiques.
De manera general, l’objectiu del PEU és la regulació de les activitats i edificacions previstes a
l'Hípica Aiguamolls en el desenvolupament de l’activitat hípica que s’hi desenvolupa.
Per tal d’assolir aquest objectiu es preveu actuar en els següents àmbits:
•
•
•

Regulació i ampliació de l’edificació destinada a quadres de cavalls
Construcció d’un habitatge unifamiliar vinculat a l’activitat
Construcció d’un magatzem per a la palla i menjar dels cavalls

A nivell ambiental, les principals obligacions seran:
•
•
•
•
•

Integració de les edificacions a l’entorn rural
Ampliació de les edificacions destinades a quadres en continuïtat amb les existents
Potenciar les restes d’una antiga edificació, de la que es conserven els murs i les arcades,
per a la instal·lació de l’habitatge vinculat a l’activitat
Construcció d’un nou magatzem amb materials lleugers i cromàticament integrat a l’entorn
Col·locació de la vegetació a l’entorn de les edificacions a fi i efecte de millorar la seva
integració i reduir-ne l’impacte en el paisatge

c) Compatibilitat ambiental
Degut al fet que en l’actualitat ja s’està duent a terme l’activitat d’hípica, per ser una finca privada
amb diverses construccions i amb un Pla Especial Urbanístic ja aprovat definitivament que ha
proposat tota una sèrie de propostes fa que la coherència ambiental sigui positiva.
Pel que fa a l’explotació de recursos naturals, pot donar lloc a una certa ocupació del sòl, però sense
afectar en cap moment cap element important, com pot ser el rec del Mas Blanc a l’extrem est o al
canal i la carretera a l’oest. Com que bona part de l’actuació ja està feta, no hi haurà una afectació
important sobre els recursos naturals.
Per tant, aquest PEU no ha de suposar una afectació significativa sobre els vectors ambientals
presents en el sector.
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Sector equipaments procedents de cessions públiques de diversos SUD

PEÇA ELIMINADA

_______________________________________________________________________________

69

TEXT REFÓS. Memòria Ambiental del POUM de Palau-saverdera (Alt Empordà)
_______________________________________________________________________________

a) Descripció de l’estat actual
- Situació: situada al sud de la zona esportiva existent, a l’extrem oest del casc urbà de Palausaverdera i al nord de la carretera GI-610 i fins a tocar el rec del Mas Oriol. Es tracta de 3 subsectors
que procedeixen dels sectors urbanitzables SUD-3, SUD-4 i SUD-7. Té una superfície global de
23.172,41 m2.
- Coordenades UTM: X: 511.762
- Superfície:
- Límits:

nord:
sud:
est:
oest:

Y: 4.684.227

Z: entre 59 i 70 metres

23.172,41 m2
zona esportiva municipal i concretament el camp de futbol i la deixalleria
carretera GI-610, carrer d’Urgell i rec Modregal (sud-est)
casc urbà i zona esportiva
camps de conreu i rec del Mas Oriol (distància mínima de 40 metres)

- Catalogació urbanística actual: Sòl no urbanitzable
- Relleu: terreny planer, però amb un pendent suau i constant cap al sud, amb un desnivell
aproximat de 10 metres. No hi ha presència de grans talussos ni marges remarcables ni terrenys
amb pendents superiors al 20% i la presència de materials prou assentats, fa que no hi ha un risc
geològic clar.
- Hidrologia: el rec del Mas Oriol es troba a l’oest del sector, a una distància mínima de 40
metres, mentre que el rec Modregal fa de límit sud-est. El primer correspon a un rec molt interessant
per la seva funció connectora, tot i que en aquest tram es troba bastant degradat amb una llera
estreta i plena de bardisses. El rec Modregal té menys entitat i recull les aigües d’escorrentia
d’aquest sector, tot i que més endavant va agafant més entitat fins entrar dins els aiguamolls. També
presenta una llera molt estreta i plena de bardisses o canyes. Aquest sector es troba fora dels límits
de les zones potencialment inundables.
- Usos actuals: domini de l’ús agrícola, en concret, una plantació d’oliveres al nord i est del
sector, sense recobriment herbaci. Al sud del sector i en la part central propera a la deixalleria
correspon a terrenys erms (antics camps de conreu abandonat) on s’està implantant un herbassar.
En el tram més proper a la carretera trobem una petita construcció agrícola a l’extrem sud.
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- Vegetació present: camps de conreu d’olivera amb arbres de grans dimensions que ocupen la
major part del sector. No hi ha recobriment herbaci, ja que és llaurat periòdicament. Hi ha dues zones
que corresponen a camps de conreu abandonats i que estan ocupades per herbassar, amb un
domini de plantes anuals com la ravenissa, el cap-blanc, gramínies... i amb presència de petites
oliveres o pollancres que han sortit de forma espontània. No hi ha presència de masses forestals.
Encara que està pròxima, al voltant del reg del Mas Oriol trobem una vegetació de ribera associada,
amb presència d’algun peu de freixe i alzines, però en general bastant degradat. Per contra, a
l’entorn del rec Modregal trobem canya, bardissa i algun peu de pollancre. Interessant la vegetació a
l’entorn del rec del Mas Oriol.
- Interès per la fauna: interessant per la presència del rec del mas Oriol a l’extrem oest, que
permet la connexió d’espais de la serra de Rodes al nord amb la plana empordanesa al sud. Com
que queda lleugerament separat, a hores d’ara, del nucli urbà i en determinats trams presenta una
vegetació al seu entorn prou interessant presenta un interès connector destacable. La resta del
sector fora de l’entorn del rec del Mas Oriol, correspon a terrenys agrícoles i erms molt propers a
zones urbanes i freqüentades, on la fauna present és poc interessant, poc diversa i sense presència
d’espècies d’un interès destacable. L’interès per la fauna es valora com a MITJANA condicionada per
la presència del rec amb una interessant funció connectora.
- Valor paisatgístic: ens trobem davant d’un paisatge agrícola mitjanament interessant per la
combinació del conreu de l’olivera, diversos recs amb una mínima vegetació associada, encara que
es troba a continuació a la zona esportiva al nord i al casc urbà a l’est, i molt pròxim a la carretera GI610 i amplis espais erms o camps de conreu abandonats. Les visuals són molt bones cap al sud amb
visió clara sobre la plana alt-empordanesa i cap el nord vers la serra de Rodes. Com a element
antròpic, només cal destacar una petita barraca d’obra al sud. La qualitat del paisatge queda molt
condicionada per la seva ubicació i es valora com a MITJANA-BAIXA
- Figures de protecció ambiental específiques: la llera del rec del mas Oriol que es troba a una
distància mínima de 40 metres del sector està inclòs dins la Xarxa Natura 2000 per la seva
interessant funció connectora entre el Parc Natural del Cap de Creus (serra de Rodes) i el Parc
Natural dels aiguamolls de l’Empordà (uns 700 metres al sud).
- Qualitat de l’ambient atmosfèric: molt bona, ja que es tracta d’un entorn sense presència de
focus contaminants potencials, ja sigui de tipus industrial o domèstic, tot i que no queda massa
allunyat de la carretera que fa de límit sud que aporta una certa contaminació, poc significativa, pel
pas de vehicles. Tant per la seva situació com pel seu relleu, la renovació i dispersió de l’aire és molt
ràpida pel fet de ser un espai obert, no enclotat i ben ventilat per la tramuntana o la brisa marítima
del golf de Roses.
- Contaminació acústica i lumínica: presenta uns valors baixos de nivells de contaminació
lluminosa, ja que no hi ha focus contaminats significatius propers, a excepció de la proximitat del
casc urbà a l’est i la urbanització del Mas Isaac a l’oest i la carretera de Roses al sud. Tot i així, el
nivell de contaminació lumínica i acústica és baix. Pel que fa a la contaminació sonora ens trobem en
una zona de tipologia B1 (coexistència de sòl d’ús residencial amb activitats o infraestructures de
transport existent) amb una certa incidència del soroll generat pels vehicles que circulen per la
carretera GI-610 al nord.
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- Proximitat a zones urbanes i vies de comunicació: la urbanització del Mas Isaac es troba a uns
200 metres al nord, mentre que el casc urbà de Palau-saverdera es troba a uns 1.100 metres a l’est
(Ajuntament), la urbanització Mas Isaac es troba a uns 100 metres a l’oest i tot l’entorn és adjacent a
la zona esportiva pel costat nord, i a la carretera GI-610 pel límit sud.
b) Ús previst
Aquesta gran zona d’equipaments té com a principal objectiu la creació d’una gran àrea
d’equipaments municipals a continuació de la zona esportiva i educativa ja existent i consolidada
(camp de futbol, piscina, escola, deixalleria...). Això permetrà un millor aprofitament per part del
poble, tenint concentrat els equipaments a un sol lloc, i no pas de manera aïllada, en petites
parcel·les dins dels diversos sectors de creixement proposats. Encara està per determinar quina
tipologia d’equipaments s’hi ubicarà.
c) Diferències amb l’aprovació inicial
En la proposta aprovada inicialment, aquest sector arribava fins a la llera del rec del Mas Oriol,
concretament a l’extrem sud-oest. Aquest fet podria suposar una afectació a aquest espai connector
interessant, malgrat que es creava una franja de protecció.
Després de les consultes efectuades amb el Departament de Territori i Sostenibilitat i la Direcció
General del Medi Natural i Biodiversitat, es va replantejar aquest sector, eliminant la cessió
d’equipaments del SUD-2 i reduint també la cessió del SUD-7, que s’ubicaven de manera adjacent al
rec. Això ha permès passar a sòl no urbanitzable 12.000 m2 situats al voltant del marge esquerre del
rec, i per tant, crear una franja de protecció significativa. De fet, la distància mínima entre el marge
del rec i el sector són 40 metres a l’extrem sud, mentre que a la zona nord del sector, aquesta
distància arriba als 90 metres. Això permet una àmplia protecció del rec i assegurar la connectivitat
ecològica d’aquest curs fluvial.
d) Compatibilitat ambiental
Tant per la seva situació com per la seva composició paisatgística com pel fet de ser un espai poc
alterat és un sector prou interessant. Per la proximitat a la zona esportiva i pel fet d’estar limitat per la
carretera al sud, el casc urbà a l’est i la zona esportiva al nord, fa que sigui una ubicació molt
interessant a nivell estratègic. A més, la franja de protecció mínima de 40 metres sobre el rec del
Mas Oriol permet que no hi hagi cap tipus d’afectació sobre aquest espai inclòs en la Xarxa Natura
2000 i EIN.
Pel que fa a l’explotació de recursos naturals, pot donar lloc a una certa ocupació del sòl, pel pendent
que presenta i el camp de futbol actual és un bon exemple, pot haver-hi moviments de terres
significatius, però per la tipologia d’activitats prevista, el sector és compatible per ubicar-hi futures
instal·lacions esportives o de caire social.
Caldrà tenir en compte la preservació del rec Modregal al sud, mantenint la vegetació associada.
També caldrà procurar conservar alguns peus d’oliveres per ubicar-los en les zones verdes previstes
en el sector. Malgrat estar prou allunyat, caldrà tenir en compte no afectar en cap moment el rec del
Mas Oriol.
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Per tant, hi pot haver una certa afectació sobre els vectors ambientals presents en el sector, però,
per contra, són activitats compatibles i perfectament ubicades en el poble per la seva situació i
tipologia de terreny que trobem. L’actuació prevista no hauria de comportar una pèrdua significativa
dels valors naturals o paisatgístics de l’entorn, sempre i quan es creï una àmplia franja de protecció a
l’entorn del rec Modregal.
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6.4 Resultat de les consideracions i comparativa i diferències entre l’aprovació
provisional primera (abril 2011) i l’aprovació provisional segona (juny 2011).
Una vegada es va fer l’aprovació provisional del POUM (abril 2011) per part de l’ajuntament de
Palau-saverdera, es va demanar l’informe a les diferents administracions implicades i en funció de
les respostes obtingudes ha calgut fer lleugeres modificacions en el document del POUM per donar
compliment al que requerien les diferents institucions implicades.
Tot seguit es fa una comparativa entre les dues propostes del POUM aprovades provisionalment
(abril 11) i la corresponent a la segona aprovació durant el mes de juny de 2011 i per certificar que
s’ha incorporat les modificacions que demana l’informe de Resolució sobre la Memòria Ambiental
redactat amb data 17 de maig del 2.011 per la Direcció General de Polítiques Ambientals del
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.
Aquests canvis més significatius són:
•

Sòl urbà no consolidat: no es preveuen canvis importants, només uns mínims ajusts en les
superfícies, sense modificacions en el nombre d’habitatges. Es mantenen els 9 Polígons
d’Actuació Urbanística (PAU).

En l'aprovació provisional segona del POUM, concretament en el PAU 1, 2 i 6 s’ha incorporat la
obligatorietat d’incloure un nou estudi de simulació hidràulica del tram del rec que discorre dins la zona del
polígon d’actuació.
També s’han modificat algunes de les superfícies dels polígons. El quadre resum final és:

QUADRE POLIGONS SÒL URBÀ
Sector
Ús
Àmbit
PAU 1 Residencial
7.527 m²
PAU 2 Residencial
5.426 m²
PAU 3 Residencial
1.782 m²
PAU 4 Residencial 10.898 m²
PAU 5 Residencial
6.658 m²
PAU 6 Residencial
1.637 m²
PAU 7 Residencial
1.362 m²
PAU 8 Residencial
5.238 m²
PAU 9 Residencial
3.941 m²
TOTAL SÓL URBÀ PA 44.469 m²
TOTAL SÓL URBÀ
869.720 m²

Densitat

Eb calcul Sostre hab Habitatges
6.287 m²
55 hab
1.948 m²
10 hab
0.579 m²
4 hab
4.094 m²
15 hab
1.646 m²
6 hab
1.185 m²
12 hab
3.043 m²
38 hab
1.835 m²
5 hab
2.922 m²
15 hab
23.539 m² 160 hab

Execució
1rQ
1rQ
1nQ
1rQ
1rQ
1rQ
1rQ
1rQ
1rQ

914.190 m²
•

Sòl urbanitzable delimitat:

No hi ha cap diferència entre la proposta de la primera aprovació provisional i la segona en aquesta
tipologia de sòl.
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SÒL URBANITZABLE DELIMITAT
Sector
Ús
Àmbit
SUD 1 Residencial 38.358 m²
SUD 2 Residencial 104.983 m²
SUD 3 Residencial 53.928 m²
SUD 4 Residencial 121.772 m²
SUD 5 Residencial 32.496 m²
SUD 6 Residencial 83.893 m²
SUD 7 Residencial 52.188 m²
TOTAL URBANITZAB 487.618 m²

•

Densitat ificabilitat br
20 hab/ha 0,36 m²/m²
20 hab/ha 0,36 m²/m²
20 hab/ha 0,36 m²/m²
20 hab/ha 0,36 m²/m²
20 hab/ha 0,36 m²/m²
8 hab/ha 0,24 m²/m²
20 hab/ha 0,36 m²/m²

Sostre
Habitatges Reserva HS
13.809 m²
77 hab
4.143 m²st
37.794 m²
210 hab
12.353 m²st
19.414 m²
108 hab
5.824 m²st
43.838 m²
244 hab
13.151 m²st
11.698 m²
65 hab
3.555 m²st
20.134 m²
67 hab
18.788 m²
104 hab
5.636 m²st
165.475 m² 875 hab
44.662 m²st

% HS Execució
30%
1r Q
30%
1r Q
30%
1r Q
30%
1r Q
30%
1r Q
1r Q
30%
1r Q

Sòl no urbanitzable:

A més d’una revisió i unificació de les diferents claus amb les que es regula el sòl no urbanitzable
s’han modificat algunes de les unitats d’actuació concretament:
o

S’ha eliminat el PEU Zona Industrial, tal i com es demana des del Departament de
Territori i Sostenibilitat.

o

El PEU “Ampliació del Cementiri” es redueix, deixant com a clau 4 PEA l’espai inclòs
dins la Xarxa Natura 2000 i s’han exclòs els terrenys situats entre el marge esquerre
del rec i el camí, aigües avall del cementiri i s’ha qualificat com a clau 6 PEA.

o

El PEU “Espai de Salut” es modifica la normativa i es concreta que la franja de
protecció és de 25 metres comptats des del marge esquerre del rec del Mas Oriol.

o

El PEU “Recuperació d’una antiga pedrera”. S’ha modificat la fitxa normativa es
modifica per tal d’especificar la necessitat de justificar la seva estricta concordança
amb la regulació de l’article 40 “Zona perifèrica de protecció i connexió” del Pla
especial dels Aiguamolls i s’estableix com ús permès la clau 8 (Sistema
d’equipaments).

En sòl no urbanitzable hi ha un total de 7 Plans Especials Urbanístics, ja que s’ha eliminat el PEU
ZONA INDUSTRIAL i s’ha reduït la superfície del PEU Ampliació Cementiri.
Sòl no urbanitzable
Superfície (m2)
PEU ESCOLA PITCH&PUTT
100.700
PEU COOPERATIVA
6.647
PEU RECUPERACIÓ ANTIGA PEDRERA
9.308
PEU ESPAI DE SALUT
9.476
PEU AMPLIACIÓ CEMENTIRI
13.516
PEU EQUIPAMENT RESERVA
1.328
PEU HÍPICA AIGUAMOLLS
49.275
TOTAL
190.250

Ús
Esportiu
Cultural-social clau E4
Equipament clau E8
Esportiu clau E5
Funerari-cementiri clau E6
Equipament de reserva clau E7
El definit al PEU aprovat definitivament
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En la taula següent es fa una comparativa general de superfícies entre les dues propostes, d’abril de
2011 i juny 2011. La reducció que hi ha hagut en sòl no urbanitzable i per tant en la superfície global
del terme és degut a càlculs erronis que s’havien efectuat fins en aquest punt del POUM.

Zonificació

Aprovació
provisional 1
(abril 2011)

Aprovació
provisional 2
(juny 2011)

Diferència

Sòl urbà

914.189 m2

914.189 m2

0

Sòl urbanitzable

487.619 m2

487.619 m2

0

Sòl no urbanitzable

15.372.298 m2

15.107.152 m2

-265.146

TOTAL

16.774.106 m2

16.508.252 m2

-265.146

Habitatges

1.035

1.035

Sense variació

A continuació s’adjunta la fitxa corresponent al PEU “Ampliació del Cementiri” amb les modificacions
que s’han incorporat
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PEU AMPLIACIÓ DEL CEMENTIRI

a) Descripció de l’estat actual
- Situació: sector situat al voltant del cementiri ja existent, a peu de la GI-610 i accés des de la
rotonda d’entrada al poble. Té una superfície global de 13.516 m2, amb forma irregular, discontinu
format per dues peces una en el marge esquerre del rec del Mas Oriol ocupada per l’actual cementiri
i una altra de nova creació en el marge dret del rec de forma triangular allargada (135 metres x 50
metres com a màxim) i que en el sector nord limita amb la carretera de Roses.
- Coordenades UTM: sector 1 cementiri X: 511.603 Y: 4.684.113
sector 2 ampliació X: 511.510 Y: 4.684.200
- Superfície:

Z: entre 56 i 58 metres
Z: entre 53 i 58 metres

13.516 m2
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- Límits:

nord:
sud:
est:
oest:

GI-610
camps de conreu, propers al rec del Mas d’Oriol
horts i conreus i rec del Mas d’Oriol
camp d’oliveres

- Catalogació urbanística actual: Sòl no urbanitzable.
- Relleu: el terreny és planer, però a una cota inferior que el cementiri. No hi ha presència de
grans desmunts ni marges remarcables ni terrenys amb pendents superiors al 20% i la presència de
materials prou assentats, fa que no hi ha un risc geològic clar.
- Hidrologia: el rec del Mas Oriol passa entre els dos sectors quedant al sud-est l’actual cementiri
i al nord-oest amb la proposta d’ampliació. S’ha deixat una franja de protecció al llarg del rec en tota
la superfície que forma part de la Xarxa natura 2.000 que s’ha exclòs de d’unitat d’actuació. Aquest
sector es troba fora dels límits de les zones potencialment inundables.
- Usos actuals: cal diferenciar entre la parcel·la actual ja ocupada pel cementiri i la futura
ampliació que inclou uns terrenys erms (antic camp de conreu sense conrear) i una petita franja
d’oliveres en el sector sud-oest. En general, és un sector una mica deteriorat i desordenat. S’ha
deixat fora del sector tot una zona degradada de barraques i construccions agrícoles no autoritzades
que es troben dins els límits de la Xarxa natura 2.000
- Vegetació present: hi ha poca presència de vegetació, fora de la parcel·la actual ocupada pel
cementiri. En el sector oest hi ha vegetació ruderal i alguns peus arboris aïllats destacant les oliveres
en el sector sud-oest i un pi de grans dimensions en el límit est a tocar els horts. No hi ha presència
de masses forestals i, en general, l’interès florístic és mínim.
- Interès per la fauna: la proximitat al rec del mas Oriol pel seu interès connector l’hi podria donar
una certa importància per la fauna, però l’ambient força antropitzat en què ens trobem, amb el
cementiri, la carretera de Roses... fa que la fauna sigui poc nombrosa i poc diversa, i no hi ha
presència d’espècies interessants. L’interès per la fauna es valora com a MITJANA-BAIXA
condicionada per la proximitat al rec amb una interessant funció connectora.
- Valor paisatgístic: sector molt deteriorat de poc interès paisatgístic, malgrat la proximitat del rec
del Mas Oriol que separa les dues unitats, però els elements antròpics són totalment dominats, com
és el cas de la carretera de Roses, el cementiri actual i els d'horts i barraques agrícoles que hi ha
dins la franja de protecció de la Xarxa Natura 2.000 a l’entorn del rec, però el fet de ser un sector
molt reduït i dividit en dues unitats (fragmentat) fa que el valor del paisatge sigui realment baix. En el
sector oest ens trobem davant d’un paisatge agrícola mitjanament interessant per la combinació del
conreu de l’olivera, diversos recs i peus arboris aïllats, encara que es troba adjacent a la GI-610. Les
visuals són molt bones cap el nord vers la serra de Rodes i el poble de Palau-saverdera i l’exposició
del sector des de la carretera de Rodes és total, directe i molt propera. La qualitat del paisatge es
valora com a MITJANA-BAIXA
- Figures de protecció ambiental específiques: el sector queda fora dels límits de la Xarxa Natura
2.000, ja que el rec del Mas Oriol i la seva franja de protecció separa el sector en les dues unitats. El
rec del Mas Oriol presenta una interessant funció connectora entre el Parc Natural del Cap de Creus
(serra de Rodes) i el Parc Natural dels aiguamolls de l’Empordà.
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- Qualitat de l’ambient atmosfèric: com a tota la part perifèrica del poble és bona, ja que es tracta
d’un entorn sense presència de focus contaminants potencials, ja sigui de tipus industrial o domèstic,
però hi ha una certa incidència del tràfic rodat pel fet de trobar-se al peu de la carretera. En global, la
renovació de l’aire és molt bona per ser un espai obert, no enclotat i ben ventilat per la tramuntana o
la brisa marítima del golf de Roses. La proximitat a la carretera no comporta una pèrdua significativa
de la qualitat atmosfèrica.
- Contaminació acústica i lumínica: presenta uns valors baixos de nivells de contaminació
lluminosa, ja que no hi ha focus contaminats significatius propers, a excepció de la carretera i
indirectament del poble i de la urbanització del Mas Isaac i també una certa incidència llunyana de la
ciutat de Roses. Pel que fa a la contaminació sonora ens trobem en una zona de tipologia B1
(coexistència de sòl d’ús residencial amb activitats o infraestructures de transport existent) amb una
certa incidència del soroll generat pels vehicles que circulen per la carretera de Roses.
- Proximitat a zones urbanes i vies de comunicació: el casc urbà de Palau-saverdera es troba a
uns 500 metres a l’est (Ajuntament), la urbanització Mas Isaac es troba a uns 250 al nord. La GI-610
fa de límit nord en tot el sector oest.
b) Ús previst
Aquest sector preveu l’ampliació del cementiri actual quan estigui massificat. En el Pla Especial
Urbanístic corresponent, es definiran l’edificabilitat, l’ocupació, l’alçada reguladora, el nombre de
plantes i les separacions a partions. Les edificacions que composin l’ampliació del cementiri, així com
els materials d’acabat de façana i el tipus de coberta, es definiran en el corresponent PEU, i
s’ajustaran als criteris objectius d’integració. S’ha de tenir en compte que el rec del mas d’Oriol, i la
seva franja de protecció, classificat com a clau 4 PEA, quedant fora del PEU.
A nivell ambiental, les principals determinacions són:
•

•
•
•
•
•

Tota la superfície de protecció del rec del Mas Oriol i que marca els límits de la xarxa
natura 2.000 queda fora del sector. El manteniment d’aquesta franja de protecció fa que
quedin excloses del sector la parcel·la ocupada per barraques i construccions agrícoles no
autoritzades que limiten amb el rec.
L’inici de les obres estarà condicionat a l’autorització de l’ACA, que haurà de sol·licitar el
promotor aportant el projecte constructiu
Les noves construccions mantindran una franja de protecció de 12,5 metres d’amplada
mínima a ambdós marges de les lleres dels recs.
Es mantindrà un pas de 3 metres al llarg del recorregut de les sèquies, canonades i
conduccions d’aigua per tal de facilitar el seu manteniment
S’aplicaran les mesures descrites en l’estudi d’impacte ambiental i en l’estudi d’integració i
impacte paisatgístic
Abans de realitzar qualsevol obra en la zona d’influència de la carretera GI-610, caldrà
obtenir el corresponent informe i complir la llei 6/2001 i 1890/2008, i respectar les servituds
de camins, aqüeductes, sèquies, canals i conduccions d’aigua.
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c) Diferències amb la proposta d’aprovació provisional 1
S’ha tret del PEU tot l’espai del rec del Mas Oriol, inclòs dins la Xarxa Natura 2000, i s’ha classificat
com a sòl no urbanitzable clau 4 PEA, així com els terrenys situats entre el marge esquerre del rec i
el camí aigües avall del cementiri (parcel·la de forma triangular).
d) Compatibilitat ambiental
Per haver quedat fora del sector, tant el rec del Mas Oriol com tota la superfície inclosa dins els límits
de la Xarxa Natura 2.000, no es preveu cap mena d’afectació ambiental significativa.
No es preveu urbanitzar aquest sector fins que el cementiri actual estigui saturat, per tant, aquesta
actuació no es portarà a terme immediatament.
Pel que fa a l’explotació de recursos naturals, pot donar lloc a una certa ocupació del sòl pel
creixement que tindrà el cementiri, però sempre respectant el rec i sense moviments de terres
importants ni un consum d’aigua rellevant.
L’actuació prevista no hauria de comportar una pèrdua significativa dels valors naturals o
paisatgístics de l’entorn i per tant es valora com a COMPATIBLE aquesta actuació.
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7. CONCLUSIONS DEL PROCÉS D’AVALUACIÓ
7.1 Integració dels objectius ambientals en la versió del pla que es proposa sotmetre a
aprovació provisional
A continuació es fa una anàlisi dels objectius ambientals que es van adoptar en el POUM i com
l’alternativa escollida els integra:
1.
Evitar l’ocupació innecessària del sòl per a usos urbans, concentrant les noves zones de
creixement en àrees ja existents.
La proposta del POUM proposa un creixement urbanístic mínim, disminuint en 137.000 m2 les NNSS
vigents fins ara, i només suposa un augment de 137.000 m2 en relació al Pla Director de la Serra de
Rodes. Per tant, l’ocupació del sòl és baix. A més, totes les zones de creixement estan situades al
voltant dels diversos nuclis de població (el nucli urbà de Palau-saverdera, i les urbanitzacions del
Mas Isaac o Bellavista) i en cap cas es dóna dispersió del sòl urbà o urbanitzable, per tant, no
apareix cap nova zona urbana aïllada, sinó que són una continuació de les ja existents.
Entre l’aprovació inicial i la provisional, el creixement s’ha reduït en gairebé 12.000 m2, degut a la
reducció del sector d’equipaments situat al sud de la zona esportiva i escolar. Pel que fa a la segona
aprovació inicial s’ha eliminat la unitat d’actuació en sòl no urbanitzable de la zona industrial que
queda més allunyada de les zones urbanes
2.
Protecció dels espais naturals protegits i garantir els seus àmbits de connectivitat ecològica i
la seva funcionalitat
Tota la superfície dels espais EIN, Xarxa Natura 2000 i geòtops estan classificats amb la categoria
de màxima protecció en sòl no urbanitzable, Espais PEIN (clau e-pein) i Espais del PEIN procedents
de la Xarxa Natura 2000 (clau e-pein-xn2000) i també per les categories que adopta el Pla Especial
del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà.
S’ha creat una categoria de sòl no urbanitzable en les zones de transició entre el Parc Natural del
Cap de Creus i el sòl urbà i urbanitzable, anomenada “Sòls de connectivitat ecològica i paisatgística”
clau e-eco, i a més aquesta franja és molt més àmplia del que hi havia en el planejament vigent. Té
una superfície de 135 ha i afecta les parts més baixes de la serra de Rodes (aproximadament de la
cota 225 cap avall).
El rec del Mas Oriol d’un interessant valor com a connector ecològic, ja que permet la connexió entre
la serra de Rodes i en general el cap de Creus amb la zona dels Aiguamolls de l’Empordà, passant
entre el nucli urbà de Palau-saverdera i la urbanització Mas Isaac. Tot el curs fluvial està classificat
com a clau e-pein-xn2000 “Espais del PEIN procedents de la Xarxa Natura 2000”, i s’ha establert
una franja mínima de protecció de 25 metres d’amplada a ambdós marges i per exemple la unitat
d’actuació del cementiri s’ha fragmentat per evitar que pugui ocupar superfície que correspon a
Xarxa Natura 2.000.
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L’espai connector Mas Fumats està classificat com a sòl no urbanitzable, concretament com a Sòls
d’alt valor agrícola clau NUe-agro-con. Aquest espai inclou el rec de Cap de Terme (límit est del
terme) i el rec del Salt de l’Aigua, amb 12,5 metres d’amplada de protecció a ambdós marges, i tot
l’espai situat entre el parc natural dels Aiguamolls de l’Empordà al sud, el casc urbà de Palausaverdera a l’oest i el parc natural del Cap de Creus al nord.
Dins d’aquest espai connector trobem la petita zona industrial a peu de la carretera GI-610 de Roses,
però que el Departament de Territori i Sostenibilitat ha fet eliminar tota possibilitat de creixement,
expansió o consolidació (a dia d’avui ja hi ha 2 ha construïdes). Aquest petit polígon fou construït a la
dècada del 1970 i per tant està plenament consolidat.
3.

Comptabilitzar el creixement urbanístic amb la disponibilitat de recursos d’aigua potable

L’abastament d’aigua potable del municipi prové de les captacions subterrànies de quatre pous de la
riera Orlina, afluent del riu Muga, de titularitat de la Mancomunitat d’Aigües de Garriguella, Vilajuïga,
Pau i Palau-saverdera, amb un aforament de 2.570 m3/dia, afegint-hi 500 m3/dia de la connexió a
l’abastament en alta de les Alberes. Per tant, l’aforament màxim diari arriba a 3.070 m3/dia. La
Mancomunitat també disposa d’una connexió en alta a la línia d’abastament de Llançà des de la
planta d’Empuriabrava gestionada pel Consorci de la Costa Brava, amb un cabal màxim de 700
m3/dia només per a casos d’emergència.
La capacitat màxima d’emmagatzematge d’aigua potable al municipi és de 1.350 m3, amb un
aforament màxim disponible de 3.070 m3/dia màxim.
Segons dades de SOREA (empresa distribuïdora de l’aigua potable a Palau-saverdera), el consum
total el 2.009 va ser de 137.466 m3, que suposa un consum diari per persona de 259 litres i 375,8 m3
diaris pel total del poble. Per tant, el consum actual d’aigua és del 12% del màxim disponible. Fins i
tot si considerem a l’estiu que hi ha més població al poble (segones residències) i es pot preveure un
increment de consum fins al doble de la mitjana, no hi ha d’haver cap problema en l’abastament
d’aigua.
Tenint en compte les previsions de creixement, que suposa una població estimada en aquest POUM
pel 2.025 de 4.294 habitants, i mantenint el consum d’aigua actual (259 litres per persona i dia o fins i
tot amb un increment del 10%), el consum previst diari d’aigua al municipi és de 1.112 m3, que amb
l’increment que hem comentat seria de 1.223 m3, mentre que l’aforament màxim és de 3.070 m3
diaris (gairebé tres vegades més). Per tant, el subministrament d’aigua màxim previst al final de
l’horitzó del POUM estaria totalment assegurat amb la situació actual sense fer cap tipus d’actuació.
Tot i així, des de l’ajuntament ja s’està estudiant de portar a terme tota una sèrie de millores per a
reduir el consum d’aigua.
Pel que fa al sanejament d’aigües residuals, l’EDAR existent té una capacitat màxima de tractament
de 1.250 m3/dia, que dóna lloc a 456.250 m3 anuals. Segons dades de l’EDAR, el 2009 els volums
sanejats van ser de 154.022 m3, el que correspon a 106 m3 per persona i any.
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Tenint en compte la previsió de creixement, al voltant dels 2.500 habitants, això suposa una nova
demanda total de 265.000 m3. Sumant el volum d’aigua residual que se saneja actualment, dóna un
total de 419.022 m3, que queda per sota de la capacitat de les instal·lacions actuals. Aquesta EDAR
té una capacitat per aproximadament 5.000 habitants, i la previsió màxima prevista pel POUM es
troba al voltant dels 4.000, per tant, es pot determinar que el sanejament d’aigües residuals està
totalment garantit per l’EDAR actual fins i tot si es porta a terme tot el creixement que es planteja en
el POUM.
Segons el Pla Especial dels Aiguamolls de l’Empordà, no es permet les ampliacions d’aquestes
infraestructures, excepte quan siguin estrictament necessàries. Com que actualment no és
necessari, no es planteja la seva ampliació. Més endavant, quan es justifiqui la necessitat
d’ampliació, ja es plantejarà.
4.
Protecció dels cursos fluvials que connecten la zona del Cap de Creus amb els Aiguamolls
de l’Empordà
Tots els cursos fluvials tenen una franja de protecció mínima de 12,5 metres d’amplada, que se li ha
de sumar la protecció del sistema hídric que ve establert per la Llei d’Urbanisme. Els cursos que
travessen zones de sòl urbanitzable, estan classificats com a protecció paisatgística o hidràulica, i es
potenciaran la ubicació de zones verdes al voltant d’aquests recs, així com recuperar ambientalment
els trams que estiguin degradats. A més, quan algun dels cursos fluvials esmentats creui zones
urbanitzables i es desenvolupin els corresponents projectes d’urbanització, ja s’ha especificat en la
normativa del POUM, que per la seva aprovació del part de l’ajuntament serà necessari presentar un
projecte de restauració de tot l’entorn dels recs i rieres que creuin l’àrea.
S’ha establert una protecció total a tot el llarg del rec del Mas Oriol i fins i tot la seva franja de
protecció queda fora de qualsevol unitat d’actuació.
5.

Minimització dels usos industrials presents al municipi

Dins el nucli urbà hi ha alguns petits tallers i activitats diverses que tenen molt complicat la seva
supervivència si no surten del poble i la possibilitat de poder ampliar el negoci. Actualment la zona
industrial del municipi ocupa una superfície de 20.000 m2.
D’acord amb això i buscant la mínima afectació ambiental possible, en el POUM inicialment es
plantejava consolidar la zona industrial actual i permetre un cert increment del sector fins a ocupar
una superfície de 42.265 m2, (duplicant-se l’extensió actual) i seria l'única zona industrial del
municipi, sense modificar la seva ubicació, que es considerava com la superfície mínima necessària
per a:
- Permetre la sortida de petits tallers i indústries de dins del casc urbà de Palau-saverdera
per anar a aquesta zona industrial, amb la conseqüent millora de la qualitat de vida del poble.
- Consolidar les activitats existents i permetre una mínima ampliació de les mateixes per
assegurar la seva viabilitat futura.
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Aquesta ampliació prevista ha estat denegada per la Direcció General de Polítiques Ambientals del
Departament de Territori i Sostenibilitat ja que l’ampliació del polígon industrial és incompatible amb
el Pla Director dels Aiguamolls de L’Empordà que classifica aquesta zona com a corredor ecològic de
gran valor de manera que no permet portar a terme qualsevol tipus d’actuació i per tant tampoc
d’ampliació en tot l’entorn del polígon industrial existent.
6.

Protecció dels elements de caràcter natural, patrimonial o cultural

En la memòria del POUM hi ha el Catàleg de Béns a Protegir, amb una fitxa individualitzada de
cadascun d’aquests elements, tant a nivell arqueològic, arquitectònic, cultural i natural. El Catàleg de
Masies i Cases Rurals està aprovat definitivament el 27 de desembre de 2010.
En aquesta aprovació provisional segona del POUM ja s’han incorporat els requeriments que
demanava la Direcció General del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura i Mitjans de
Comunicació de la Generalitat de Catalunya.
Pel que fa a determinacions concretes que es plantegen en el POUM tenim:
- El tram del GR-92 que passa per sòl urbanitzable (SUD-4) haurà de mantenir el traçat
actual o, si es veu afectat, assegurar la continuïtat del sender a través dels diversos vials. En la fitxa
del SUD-4 es fa referència al GR-92 i a la seva continuïtat.
- Tots els camins ramaders, vies verdes i camins en general estan protegits normativament.
7.2. Anàlisi de la previsió dels impactes significatius del pla
7.2.1 Impactes derivats de l’aplicació del pla
Les possibles afectacions ambientals que poden generar algun tipus d’impacte negatiu sobre el medi
ambient derivat de les propostes del pla es podrien sintetitzar en:
•

Pel que fa a la geologia, l’impacte serà moderat. S’ha de destacar els moviments de terres
que hi haurà per l’anivellament dels diversos sectors situats en zones poc planeres (però que
en cap moment inclouen pendents per sobre el 20%) situades tant al nord com a l’est del
nucli urbà o de la urbanització Bellavista. Caldrà, en tot moment, fer un estudi sobre el
moviment de terres per poder optimitzar el volum de terres i saber de manera individual si
cada projecte serà deficitari o excedent. Per minimitzar aquests impactes, és recomanable
ubicar les zones d’habitatges a les parts més baixes dels sectors i deixar les parts altes com
a zones verdes i espais lliures. En l’estudi geològic que s’ha portat a terme del terme
municipal s’ha vist que no hi ha riscos per despreniments, per pendents excessives...

•

Pel que fa a l’edafologia hi haurà una pèrdua significativa de superfície alterada per a la
futura ocupació del sòl per la previsible urbanització dels diferents sectors i que correspon
principalment a sòls agrícoles prou interessants. Pel que fa a la possible contaminació de
sòls, no es preveu un risc remarcable ni en fase d’obres i menys encara en fase d’explotació,
sobretot si les actuacions futures es porten a terme amb una certa cura i control. No hi ha
cap zona de creixement de caràcter industrial, i únicament hi ha la zona industrial ja existent
a peu de la GI-610 en sentit Roses són activitats de mínima incidència ambiental.
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•

En relació a les aigües subterrànies i el risc d’afectacions del freàtic per les actuacions
previstes, el risc de generar qualsevol tipus d’impacte es valora com a baix, ja que les
actuacions es troben en parts més elevades i les excavacions previstes són molt poc
remarcables i en cap cas podran afectar l’aqüífer (poc profund als terrenys al sud de la
carretera GI-610 on hi ha cap mena d’actuació prevista).

•

Pel que fa a les aigües superficials i cursos fluvials, en cap moment hi haurà una afectació
directa o indirecta sobre els mateixos, ja que tots els cursos fluvials que travessen zones
classificades com a sòl urbà o urbanitzable tenen una franja de protecció on no es pot portat
a terme cap mena d’actuació d’una amplada mínima de 12,5 metres, i fins i tot en el rec del
Mas Oriol s’ha establert de 25 metres a ambdós marges i s’han eliminat algunes de les
actuacions previstes que podien afectar directa i indirectament la seva llera o la franja de
protecció que forma part de la Xarxa Natura 2.000. A més, totes les actuacions previstes
queden fora dels límits de zones potencialment inundables. Quan es puguin preveure
actuacions que puguin comportar canvis en la dinàmica fluvial dels recs caldrà fer un nou
estudi de simulació hidràulica del tram del rec que es pugui veure afectat per tal de
minimitzar el risc hidrològic i precisar les actuacions d’infraestructura hidràulica, seguint els
criteris tècnics de l’article 6 del Reglament de la Llei d’Urbanisme, i també de les
“Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit local”.

•

En referència a les aigües residuals, totes les zones a urbanitzar hauran de connectar amb la
xarxa d’aigües residuals actuals i que connecta amb l’EDAR que pot assumir sense
problema el creixement previst en el POUM. En el cas hipotètic de futur tot que es pugui
necessitar una ampliació, caldria tenir en compte el que determina el Pla Especial dels
Aiguamolls de l’Empordà.

•

Pel que fa a la vegetació, la proposta de POUM recull totes les directrius exposades pel Pla
Director de Serra de Rodes, classificant totes les zones forestals i entorn de vegetació de
ribera com a sòl no urbanitzable amb les seves diverses categories. Per tant, no hi ha
d’haver cap tipus d’impacte sobre la vegetació, sinó que més aviat s’ha buscat el poder
preservar els valors botànics que té el municipi, amb la no afectació de zones arbrades
(boscos) i les zones que es troben dins els límits de les diferents figures de protecció (Parc
Natural dels Aiguamolls i del Cap de Creus) sinó tot el contrari, ja que es protegeix d’una
manera estricta. En les actuacions de revegetació o d’enjardinament, s’hauria d’evitar la
utilització d’ espècie que tingui un comportament expansiu o invasor demostrat i així
s’haurien de retirar de manera immediata les següents espècies: Aster pilosus, Aster
squamatus, Datura stramonium, Oxalis pes-caprae, Nicotiana glauca, Senecio inaquidens i
Solanum chrysotrichum. Altres espècies que s’haurien d’evitar són, entre d’altres, l’acàcia,
l’ailant, el freixe americà i el freixe de flor, la mimosa, el negundo, la troana, i altres espècies
arbustives, reptants, crasses, aquàtiques o gramínies per a hidrosembra.

•

Mínim impacte sobre la fauna, ja que s’ha establert una forta protecció tant de les superfícies
que es troben dins els límits de les diverses figures de protecció com es preveu la protecció i
conservació o fins i tot millora de la llera dels diversos cursos fluvials en sòl no urbanitzable
protegint-los de manera específica, mentre que els ubicats en sòl urbanitzable s’ha establert
una franja de protecció de 12,5 metres a banda i banda, i en sòl no urbanitzable arriba a 25
metres.
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•

S’han creat unes categories d’especial protecció en les zones que formen part dels
Aiguamolls de l’Empordà, del Parc Natural del Cap de Creus o els diversos cursos fluvials
que connecten la serra de Rodes amb els aiguamolls. És interessant el manteniment com a
sòl no urbanitzable del rec del Mas Oriol pel seu pas entre la urbanització del Mas Isaac i el
poble de Palau-saverdera, i també altres cursos que travessen el casc urbà del poble, com el
rec de les Trilles, de la Fantasia, de Sant Onofre o del Serrat del Nin, perquè puguin
conservar l’interès com connectors ecològics.

•

Pel que fa a possibles modificacions sobre la qualitat del paisatge, com que el creixement
urbà serà concentrat i enfocat a zones adjacents del casc urbà de Palau-saverdera, i amb
construccions de poca alçada, no s’han de donar canvis significatius en el paisatge, ja que
s’ha buscat de minimitzar la possible exposició visual significativa des de zones habitades o
franges visuals (vies de comunicació). Per altra part els espais de més valor paisatgístic com
són els que es troben per sota de la carretera de Roses o en les parts més altes de la Serra
de Verdera s’han mantingut lliures de qualsevol actuació. A més, els habitatges plurifamiliars
(de més alçada) es localitzaran a les cotes baixes dels sectors situats al nord del casc urbà,
per minimitzar l’impacte visual. A nivell paisatgístic es garanteix la protecció dels paisatges
més interessants, i permet un creixement molt reduït del paisatge urbà, seguint sempre les
directrius del Pla Director de la Serra de Rodes i del Pla Especial dels Aiguamolls de
l’Empordà. Per altra part s’han establerts directrius específiques de protecció com és la
conservació al màxim de la vegetació present (boscos, oliverars...), la protecció de les
alineacions de xiprers i de les masses forestals, la protecció de les parets de pedra seca...

•

No hi ha cap afectació sobre els espais de protecció mediambiental presents al municipi.
Tots aquests espais estan classificats com a sòl no urbanitzable Espais Pein (clau e-pein), la
categoria més restrictiva de totes en sòl no urbanitzable. Per a qualsevol tipus d’actuació
caldrà tenir en compte el Pla Especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc
natural del Cap de Creus (aprovat per l’acord del Govern de 20 de juny de 2006), i el Pla
Especial de protecció del medi natural i del paisatge dels Aiguamolls de l’Empordà.

•

Mínima pèrdua de sòl agrícola per passar-lo a sòl residencial o urbanitzable. La superfície
agrícola afectada és d’uns 230.000 m2 (23 ha), que equival a un 4% de la superfície agrícola
municipal. Tot i així, cal dir que l’agricultura del municipi i en el sector situat per sobre la
carretera de Roses i en l’entorn immediat del poble és mínima, on hi ha presència d'un gran
nombre de camps i terrenys sense treballar, que són precisament d’aquesta tipologia els que
es preveuen passar a sòl urbanitzable. Totes les infraestructures relacionades amb el reg,
com poden ser canals, aqüeductes, camins, etc. s’han de protegir i no veure’s afectats per
qualsevol fenomen urbanitzador. Per altra part s’ha procurat donar una empenta a tot el
sector primari del poble amb la creació de la unitat d’actuació de la Cooperativa.

_______________________________________________________________________________

86

TEXT REFÓS. Memòria Ambiental del POUM de Palau-saverdera (Alt Empordà)
_______________________________________________________________________________

•

Pel que fa a l’explotació de recursos naturals, pel que fa al sòl no es reveuen extraccions
significatives de materials, per tant no hi ha d’haver afectació. Pel que fa al factor aigua,
segons l’informe de SOREA està totalment assegurat el subministrament d’aigua amb el
creixement previst, fins i tot si no es porta a terme cap actuació durant els anys de vigència
del nou POUM. Tot i així, el POUM proposa la implantació de mesures d’estalvi d’aigua i
d’aprofitament d’aigües pluvials en els habitatges i edificis que van destinades a estalviar-ne i
a fer-ne un ús més eficient. Pel que fa al valor aire, la tipologia i dimensions de les
actuacions que es proposen al POUM no haurien de comportar una pèrdua de l’excel·lent
qualitat de l’aire que hi ha en el municipi.

•

Tant a nivell de qualitat de l’aire com a afectacions sobre el soroll, les actuacions proposades
en el POUM no haurien de comportar cap canvi significatiu respecte a la bona situació actual
en tot el municipi.

•

A nivell d’infraestructures, el POUM no preveu grans actuacions en els nuclis urbans o de
població (poble i urbanitzacions), però es proposa la millora de les connexions, sobretot
entre el nucli de Palau i la urbanització del Mas Isaac. Es plantegen actuacions per millorar la
vialitat interior i les connexions amb les zones urbanes i vials ja existents. Les obres ja
efectuades en la carretera GI-610, allunyant el traçat de la façana sud del poble, són una
millora molt important a nivell social i de seguretat. No es preveu cap tipus d’actuació sobre
les carreteres GIV-6102 i GIV-6103, situades en part dins del Parc Natural dels Aiguamolls
de l’Empordà. La reserva viària de totes tres carreteres són de 25 metres a banda i banda.

•

Pel que fa referència a la gestió dels residus l’article 92 de les Normes Urbanístiques, es diu
que queda completament prohibit l'abocament de residus dins de Palau-saverdera.

•

Finalment, pel que fa al consum energètic, s’han establert sistemes per a la implantació de
mesures d’estalvi i d’aprofitament d’energies renovables en els habitatges i edificis nous
destinades a reduir la demanda energètica.
7.2.2 Mesures protectores, correctores i compensatòries

A continuació es fa una descripció de les mesures previstes per al foment de la preservació i la
millora del medi ambient, tant pel que fa a les determinacions del POUM, com sobretot d’aplicació
directa als diversos sectors de creixement, que hauran de desenvolupar durant l’elaboració del Pla
Parcial Urbanístic o Plans de Millora Urbana::
•

Conservació i protecció dels elements paisatgístics de l’entorn. Cada fitxa dels diferents
sectors que tinguin algun element paisatgístic interessant (parets de pedra seca, barraques
de pastor, arbrat de característiques diferencials, etc.) l’haurà de tenir en compte per tal de
mantenir-lo si es poden veure afectats per les obres. Aquells elements paisatgístics
interessants que estiguin dins d’àmbits d’aprofitament privat s’hauran de mantenir el màxim
possible, ubicant les zones verdes en aquests espais.

•

Ubicació de les zones verdes al voltant dels recs o torrents que travessin els diferents
sectors, per tal de protegir-los de qualsevol afectació durant les obres i en l’ús futur, i també
per mantenir la connexió biològica existent.

_______________________________________________________________________________

87

TEXT REFÓS. Memòria Ambiental del POUM de Palau-saverdera (Alt Empordà)
_______________________________________________________________________________

•

En tots els sectors en què s’afectin alguns cursos fluvials de major o menor importància
caldrà no només respectar la seva llera i establir una franja de protecció a cada costat de la
mateixa. També, abans de la urbanització de cada sector caldrà presentar un projecte de
recuperació i restauració de tots els trams afectats de les lleres dels cursos fluvials.

•

L’enjardinament de les zones verdes públiques s’hauran de fer de manera que es puguin
aprofitar part dels peus d’oliveres de grans dimensions que es vegin afectats per les obres,
per tal de minimitzar la pèrdua d’aquests peus arboris.

•

Totes les revegetacions i plantacions no només de les zones verdes municipals sinó també
de les privades, s’hauran de fer amb espècies autòctones pròpies d’aquest sector de
l’Empordà i adaptades climàticament a aquest entorn. S’hauria d’evitar en les actuacions de
jardineria i revegetació qualsevol espècie que tingui un comportament expansiu o invasor
demostrat com poden ser espècies com Aster pilosus, Aster squamatus, Datura stramonium,
Oxalis pes-caprae, Nicotiana glauca, Senecio inaquidens i Solanum chrysotrichum. Altres
espècies que s’haurien d’evitar són l’acàcia, l’ailant, el freixe americà i el freixe de flor, la
mimosa, el negundo, la troana i altres espècies arbustives, reptants, crasses, aquàtiques o
gramínies per a hidrosembra. S’haurà de potenciar l’ús d’espècies mediterrànies, adaptades
al règim hídric i existents a l’entorn dels diversos sectors.

•

Obligatorietat d’incorporar en els projectes de les noves edificacions de sistemes d’estalvi
d’aigua (control de la pressió de l’aigua d’entrada, mecanismes de reducció de cabal o de
descàrrega en aixetes i aparells sanitaris i de rec, captació d’aigua de pluja caiguda sobre les
cobertes dels edificis per emmagatzematge i reutilització); establiment d’una xarxa
separativa d’aigües pluvials per ser utilitzades per al reg de les zones verdes; utilització en la
jardineria de les zones verdes espècies vegetals adaptades a les condicions climàtiques de
la zona; en les zones verdes municipals aplicació de sistemes de microreg i sistemes de reg
automatitzat que optimitzin el consum d’aigua; adoptar mesures per minimitzar la superfície
impermeabilitzada, utilitzant sempre que sigui possible paviments permeables per tal de
minimitzar la incidència en el cicle de l’aigua...

•

Ubicació dels habitatges plurifamiliars en les cotes baixes dels sectors, per minimitzar
l’efecte visual d’aquests edificis més alts que no pas els habitatges unifamiliars, que es
poden ubicar a cotes mitjanes.

•

Previsió en els nous habitatges i equipaments d’espais i instal·lacions adequats que facilitin
la recollida selectiva dels residus; previsió en la xarxa viària urbana dels espais reservats
suficients i adequats per a la col·locació de contenidors o altres equipaments necessaris per
a optimitzar les operacions de recollida i transport de residus municipals, segons criteri i
gestió municipal i l’Agència Catalana de Residus.

•

Garantir l’accessibilitat i la utilització amb caràcter general dels espais d’ús públic, segons les
determinacions i criteris establerts a la llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de
l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, modificada pel DL 6/1994, de 13 de
juliol, i en els corresponents reglaments de desenvolupament.
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•

Donar compliment al Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris
ambientals i d’ecoeficiència en els edificis (modificat pel Decret 111/2009, de 14 de juliol).

•

Zones de sensibilitat acústica. Les propostes d’ordenació hauran d’adaptar a l’Estudi Acústic
de Palau-saverdera quan aquest estigui redactat i aprovat, tenint en compte les zones de
sensibilitat acústica definides en el mapa i les normes per a les noves construccions en
zones de soroll.

•

Ordenació ambiental de l’enllumenat. Les propostes d’ordenació han de tenir en compte 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 l’enllumenat per a la protecció del medi
nocturn, d’acord amb les propostes de zonificació del DMAH.

•

Sanejament d’aigües residuals: el Pla Parcial ha de preveure el conveni que es pugui
formalitzar entre els promotors, l’Ajuntament, l’entitat responsable del sistema de sanejament
i l’Agència Catalana de l’Aigua, pel relacionat amb la millora de les instal·lacions de les
EDAR de Palau-saverdera.

•

La normativa reguladora dels moviments de terres en sòl no urbanitzable ha de ser
concordant amb el Decret 396/2006, de 17 d’octubre, pel qual es regula la intervenció
ambiental en el procediment de llicència urbanística per a la millora de finques rústiques que
s’efectuïn amb aportació de terres procedents d’obres de la construcció.
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7.3. Concreció del seguiment del pla
El seguiment dels impactes o canvis significatius que por tenir sobre el medi ambient el
desenvolupament del POUM tant per a identificar els efectes adversos no previstos i permetre
l’aplicació de mesures correctores adequades per evitar-los, així com també per identificar la
conservació o millora dels valors naturals, paisatgístics i culturals que el Pla vol protegir, requerirà de
la definició d’uns paràmetres de seguiment (o indicadors ambientals), que són els següents:
OBJECTIU
AMBIENTAL

INDICADOR DE REFERÈNCIA

NORMES
SUBSIDIÀRIES

PROPOSTA
POUM

1

ICS (sòl urbà + sòl urbanitzable + sòl ocupat
per sistemes generals en SNU)

154

141

Ocupació urbana del sòl (ICS/superfície municipi)

9,84

9,3

Superfície per habitant de sòl urbà + sòl
urbanitzable + sòl ocupat per sistemes generals en
SNU

0,106 ha/hab

0,097 ha/hab

Superfície de zones verdes per habitant

67,5 m2/hab

-

61%

61%

0%

26%

Consum d’aigua potable per habitant i dia (litres)

259

-

Classificació dels cursos fluvials com a sistema
hidrològic

NO

SI

Superfície industrial aïllada (ha)

2 ha

2 ha

Protecció dels elements de caràcter natural,
patrimonial o cultural, a través d’un Catàleg de
protecció

NO

SI

1
1

1
2
2

3
4

5
6

Percentatge de la superfície del municipi inclosa en
espais de protecció
Percentatge de la superfície del municipi
classificada com a interès connector

Hi ha dades de l'última columna que encara es desconeixen, ja que s’ha d’aplicar el POUM i un cop
es conegui l’evolució de la població, del consum d’aigua, etc. es podran saber. Per tant, en els
informes de seguiment que es proposaran, s’hauran de tenir en compte aquests indicadors per
observar quina és la seva evolució i poder conèixer les dades.
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7.4. Conclusions
La proposta de Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Palau-saverdera ha seguit el
procés d’avaluació ambiental que estableix la Llei 6/2009, de 28 d’abril, sobre avaluació dels efectes
de determinats plans i programes en el medi ambient.
Després de presentar l’Informe Preliminar Ambiental (IAP) i l’Avanç de Pla als Serveis Territorials a
Girona del DMAH i havent emès el corresponent document de referència el 25 de juny de 2010,
durant el setembre-octubre de 2010 es va redactar el document del POUM, amb l’Informe de
Sostenibilitat Ambiental que es va aprovar inicialment el 3 de novembre de 2010, i es va obrir el
període d’exposició pública. A partir d’aquí, es va fer l’exposició pública, amb consulta a les
administracions afectades (desembre 2010-març 2011), i una vegada finalitzat aquest tràmit és quan
es redacta el present document de Memòria Ambiental.
Així doncs:
- El març de 2010 es va presentar l’Avanç de Pla i l’Informe Preliminar Ambiental (IAP).
- El 25 de juny de 2010 l’òrgan ambiental va redactar el corresponent Document de
Referència.
- El 3 de novembre de 2010 es va fer l’aprovació inicial del POUM, obrint el període
d’exposició pública i fent les consultes a administracions que marca la legislació.
- Durant el mes de març de 2011, es redacta la proposta del POUM per a l’aprovació
provisional, així com el document de memòria ambiental.
- El mes d’abril del 2.011 es fa l’aprovació provisional primera per part de l’ajuntament de
Palau-saverdera i els demanen els corresponents informes favorables a les diverses administracions.
- Durant el mes de maig del 2.011 es reben les respostes de les diverses administracions
consultades i es porten a terme les correccions que es demanen, pendent de portar a terme durant el
mes de juny d’una nova aprovació provisional del POUM.
La proposta del POUM per l’aprovació provisional té com a principal diferència vers el document
aprovat inicialment (novembre 2010) la disminució del sector d’equipaments situat al sud de la zona
esportiva, eliminant la peça de sòl urbanitzable que limitava amb el rec del Mas Oriol, per ampliar la
franja de protecció del mateix com a mínim 40 metres. Pel que fa al sòl no urbanitzable, s’han
incorporat 4 claus provinents del Pla Especial dels Aiguamolls de l’Empordà, i s’ha afegit un PEU
nou, Hípica Aiguamolls, que ja està aprovat definitivament.
Per alta part, la nova proposta de POUM que surt de la rectificació de l’anterior i que es portarà per
fer l’aprovació provisional segona incorpora coma punts més destacables:
-

La desaparició de la proposta d’ampliació de la zona industrial existent pel fet de trobar-se
dins el corredor ecològic del Mas Fumats.
La modificació de la unitat d’actuació del cementiri deixant fora de la mateixa tota la franja a
l’entorn del rec del Mas Oriol que forma part de la Xarxa natura 2.000.
Petits canvis i rectificacions pel que fa a les claus a aplicar.
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En aquest nou Text refós de la memòria ambiental s’ha valorat i avaluat tot el procés d’avaluació
ambiental que ha seguit el POUM de Palau-saverdera, tenint en compte totes les aportacions,
modificacions, esmenes i al·legacions que han anat emetent diverses administracions públiques,
entitats i particulars, fent una síntesi general de l’ISA, aprofundint sobretot en els temes referents a
impactes i a mesures correctores i al seguiment del pla de l’obra, i fent una descripció dels canvis
que ha calgut incorporar en els documents que van passar l’aprovació provisional primera (abril
2.011)
Cassà de la Selva, juliol de 2011

L’autor del projecte:

Josep Domingo i Roura
Biòleg
Col·legiat Núm. 14084 C
DNI: 40286407K
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8. ANNEX 1
PLÀNOLS
-

Plànol aprovació inicial,
Plànol proposta abril 2011 aprovació provisional,
Plànol proposta juny 2011 aprovació provisional,
Sectors de creixement proposta juny 2011,
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SECTOR URBANITZABLE DELIMITAT
Ph Protecció hidrogràfica
Pp Protecció paisatgística
CESSIONS PÚBLIQUES S.U.D. PER A EQUIPAMENTS
PLANS ESPECIALS URBANÍSTICS EN SÒL NO URBANITZABLE

TEXT REFÓS. Memòria Ambiental del POUM de Palau-saverdera (Alt Empordà)
_______________________________________________________________________________

9. ANNEX 2
RESPOSTES ADMINISTRACIONS

INFORME SOBRE PLANEJAMENT URBANÍSTIC DINS DEL
PROCEDIMENT D’AVALUACIÓ AMBIENTAL

1. IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT
Número:
Data d’entrada:
Data documentació:
Aprovació inicial:
Municipi:
Pla:

OTAAGI20100082
18/11/2010
10/2010
3/11/2010
Palau-saverdera (Alt Empordà)
Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM)

2. FONAMENTS DE DRET
D’acord amb l’article 8 del Decret 125/2005, de 14 de juny, de reestructuració del Departament
de Medi Ambient i Habitatge i tenint en compte el Decrets 44/2011, de 4 de gener,
d’estructuració del Departament de Territori i Sostenibilitat i el Decret 48/2011, de 4 de gener,
d'estructuració del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
D’acord amb l’article 85.5 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei d’urbanisme (article 85.5).
D’acord amb l’apartat 7 del document de referència (en endavant DR).
3. OBJECTE I ANTECEDENTS
En el marc del procediment d’avaluació ambiental regulat a l’article 115 del Decret 305/2006,
l’objecte del present informe és verificar la incorporació dels continguts del DR, emès el 25 de
juny de 2010, avaluar ambientalment les modificacions introduïdes en el document aprovat
inicialment i orientar la memòria ambiental.
El 22 de juliol de 2008 es va emetre l’informe urbanístic i territorial previst a la disposició
addicional cinquena de la Llei 6/2009.
4. CARACTERÍSTIQUES DEL PLA
El POUM ordena un terme municipal que té una superfície de 1.642 ha i una població de 1.475
habitants. D’acord amb l’alternativa seleccionada (alternativa 1), la proposta d’ordenació té les
següents característiques:
El sòl urbà ocupa una superfície de 91,42 ha de les quals 86,97 ha són sòl urbà consolidat i la
resta corresponen a nou polígons d’actuació urbanística amb un potencial total de 139 nous
habitatges.
El sòl urbanitzable delimitat ocupa una superfície de 49,91 ha distribuïda en set sectors
residencials que tenen un potencial total de 1.000 nous habitatges. Les característiques dels
sectors de desenvolupament del Pla es resumeixen a l’annex al present informe.
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En sòl no urbanitzable es distingeixen les següents zones i àmbits de pla especial urbanístic:
-

Zona PEIN (clau NUe-pein)
Zona d’espais del PEIN procedents de Xarxa Natura 2000 (clau NUe-pein-xn2000).
Zona de sòls de connectivitat ecològica i paisatgística (NUe-eco).
Zona d’alt valor agrícola i valor connector (NUe-agro-con).
Zona d’alt valor agrícola (NUe-agro).
Zona de protección preventiva (clau NU).

-

PEU Escola de Picht & Putt (10,07 ha)
PEU Cooperativa (0,66 ha)
PEU Centre d’interpretació del Parc natural de Cap de Creus (0,93 ha)
PEU Espai de Salut (0,94 ha)
PEU Ampliació del cementiri (1,73 ha)
PEU Equipaments de reserva (0,13 ha)
PEU Zona industrial (4,22 ha)

En sòl no urbanitzable també es delimiten diversos àmbits que es qualifiquen com a serveis
tècnics. El present informe valora les propostes amb incidència ambiental.
5. VALORACIÓ DE L’INFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL
L’informe de sostenibilitat ambiental (ISA) ha incorporat de forma correcta les determinacions
del DR amb les consideracions que s’efectuen a continuació i sense perjudici dels continguts
que han d’esser objecte de la resta de consultes a administracions públiques afectades.
La identificació dels objectius ambientals prioritaris que mostra l’apartat 2.d (p 76) és
concordant amb el DR. No obstant, i als efectes del seu seguiment en el procés d’avaluació
ambiental, queden diluïts en l’apartat 6 de l’ISA. Per tant cal dur a terme, en un apartat
específic, l’anàlisi individualitzada del compliment dels sis objectius prioritaris definits que haurà
de tenir en compte les consideracions que s’efectuen a l’apartat 6 del present informe.
No es considera suficientment incorporada al pla la part relativa a l’avaluació del vector soroll,
aspecte que també s’analitza a l’apartat 6 del present informe.
Pel que fa a l’apartat 2.c de l’ISA “Relació amb altres plans i programes”, i als efectes de
l’avaluació ambiental en cascada, s’han de suprimir les referències al Pla director territorial de
l’Empordà, derogat pel Pla territorial parcial de les Comarques Gironines (en endavant PTPCG)
i s’han d’afegir el Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge dels Aiguamolls de
l'Alt Empordà (en endavant PE Aiguamolls) i el Pla especial de protecció del medi natural i del
paisatge del parc natural de Cap de Creus.
6. VALORACIÓ DE LA PROPOSTA D’ORDENACIÓ
6.1 Alternatives considerades
De la comparació de les alternatives 1 i 2 definides a l’avanç i les definides al POUM resulta
una certa disparitat de superfícies i un clar augment de consum de sòl per a l’alternativa
seleccionada respecte de la proposta del PDUSR (unes 15 ha).

A manca d’una verificació i justificació d’aquestes xifres, la proposta no dona compliment a
l’objectiu ambiental prioritari núm. 1 i, sense perjudici de la valoració que pertoca a l’organisme
competent en matèria d’ordenació territorial, que ja s’ha pronunciat en l’informe urbanístic i
territorial emès, caldria recuperar la versió de l’alternativa 1 de l’avanç quant al consum de sòl.
Característiques de les diferents alternatives analitzades atenent al consum de sòl i segons taula de
l'apartat 3.a (p 83) de l'ISA i la taula de la plana 56 de l’ISAP. L’alternativa 1 és la seleccionada.

Superfícies (ha)
Tipus de sòl

PDU

Planejament
Serra de
vigent

Alternatives AVANÇ

Alternatives POUM

Rodes

0

1

2

0

1

2

Sòl urbà

98,62

98,62

98,62

98,62

98,62

98,62

91,42

98,62

Sòl urbanitzable

55,32

27,8

55,32

28,99

38,69

55,32

49,91

45,69

Sòl urbà + sòl
urbanitzable (ICS)

153,94

126,42

153,94

127,61

137,31

153,94

141,33

144,31

Relacionat amb l’alternativa seleccionada, es requereix ampliar l’anàlisi de l’ISA envers el
compliment de l’objectiu ambiental núm. 3 tenint en compte les mancances identificades a
diagnosi sobre la disponibilitat en el sistema actual de subministrament, l’elevat consum actual
en el municipi (259 l/hab/dia) i la important previsió de creixement (1.325 nous habitants en
2010 i 2.725 en 2025). Cal, doncs, justificar la proposta de creixement del pla tenint en compte
les previsions en relació amb la disponibilitat d’aigua d’abastament.
6.2 Ordenació del sòl no urbanitzable
La proposta de zonificació i la regulació normativa del sòl no urbanitzable té com a punt de
partida la continguda al PDUSR. No obstant, s’ha de modificar per tal d’ajustar-la a les
determinacions del Pla especial dels Aiguamolls i del Pla especial de protecció del medi natural
i del paisatge de Cap de Creus, atesa la seva prevalença ja determinada a l’article 2 de la
normativa del PDUSR i, específicament, d’acord amb els criteris que consten a les disposicions
transitòries primera de les normes d’ambdós plans.
6.3 Àmbits de desenvolupament en sòl urbà i urbanitzable
La proposta de sòl urbanitzable delimitat que reuneix les cessions per a equipaments
comunitaris dels sectors núm. 2, 3, 4 i 7 i que confronta per l’oest amb el rec del Mas Oriol, no
dona compliment a les determinacions de l’apartat 6.a del DR que indicava: “cal evitar nous
creixements urbanístics als marges del rec del Mas Oriol, espai ZEPA de Natura 2000 que
forma part del Parc natural dels Aiguamolls de l’Empordà. En concordança s’haurà de revisar
l’alternativa 1 per suprimir la peça prevista en aquesta ubicació”.
Aquestes determinacions del pla comporten el risc de no assolir els objectius ambientals
prioritaris núm. 2 i 4.
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La fitxa normativa del sector preveu una “àmplia franja de protecció”, que no es representa als
plànols i que ha de consistir, preferentment, en sòl no urbanitzable o, alternativament, en
sistema urbanístic d’espais lliures públics amb funcions ambientals.
Per tal d’assolir els objectius ambientals del pla cal modificar la proposta per preveure la franja
de protecció descrita amb una amplada mínima de 20 m comptadors des del marge del rec del
Mas Oriol, tenint en compte que el plànol de l’ISA “Sensibilitat ambiental” qualifica aquest rec
de sensibilitat molt alta mitjançant una franja d’uns 40 m d’amplada.
Per tal d’atorgar un tractament urbanístic adient als terrenys que han d’integrar la franja de
protecció descrita en el paràgraf anterior, i també per a incloure els terrenys que en sòl urbà o
urbanitzable s’han de qualificar com a protecció paisatgística d’acord amb el PDUSR o com a
zona perifèrica de protecció i connexió del Parc natural dels Aiguamolls, s’haurà de definir una
subclau específica amb objectius de protecció ambiental i del paisatge, dins del sistema
urbanístic d’espais lliures públics (article 63).
6.4 Àmbits de desenvolupament en sòl no urbanitzable
Pel que fa al PEU “Zona industrial” cal indicar que Pla especial dels Aiguamolls assigna a
aquests terrenys la categoria de zona perifèrica de protecció i connexió. L’àmbit del pla
especial (4,2 ha) supera amb escreix la superfície ocupada per les edificacions d’activitats
econòmiques existents,
Tenint en compte els objectius ambientals prioritaris núm. 2 i 5, l’àmbit del Pla especial
urbanístic s’ha d’ajustar a les edificacions industrials existents i el seu entorn immediat vinculat i
a les actuacions mínimes i imprescindibles que resultin admissibles d’acord amb l’article 40 del
Pla especial dels Aiguamolls i amb la normativa urbanística i del planejament territorial, sense
perjudici del criteri de l’òrgan gestor de l’espai.
El PEU “Ampliació cementiri” proposa ampliar aquest equipament al marge dret del rec del Mas
Oriol tot i que aquest equipament i el seu accés se situen actualment al marge esquerre. Tenint
en compte els objectius ambientals prioritaris núm. 2 i 4 cal analitzar una alternativa que se situï
al mateix marge del rec que el cementiri actual per tal d’evitar l’ocupació de sòl amb
equipaments a banda i banda d’aquest rec inclòs en Natura 2000. Atès que també s’ubica dins
la zona perifèrica de protecció i de connexió del Parc Natural dels Aiguamolls, caldrà redefinir la
proposta per tal d’ocupar la superfície imprescindible compatible amb el manteniment de les
funcions ambientals dels terrenys afectats.
La ubicació del PEU “Espai de Salut” (clau E5 en el plànol O.1), confrontant amb el rec del Mas
Oriol, ha d’ésser concordant amb el criteri de l’apartat 6.a del DR, el que comporta ampliar la
franja de separació des del rec del Mas Oriol d’acord amb el plànol de sensibilitat ambiental i
els objectius ambientals indicats. Atès que també s’ubica dins la zona perifèrica de protecció i
de connexió del Parc Natural dels Aiguamolls, caldrà atendre a la consulta verificar la seva
compatibilitat amb l’article 40 de la normativa del Pla especial d’aquest parc.
La viabilitat ambiental de la ubicació i desenvolupament del PEU “Centre d’interpretació del
Parc natural de Cap de Creus” (clau E4 en el plànol O.1) resta estrictament condicionada al
resultat de la consulta identificada al DR a l’òrgan gestor del Parc Natural de Cap de Creus.
En relació amb el PEU “Escola de Picht & Putt” (clau E5 en el plànol O.1) procedeix remetre a
les conclusions ambientals incloses en l’informe emès el 28/5/2009 dins del tràmit d’aprovació
del pla especial (expedient OTAAGI2004040).

En el mateix sentit, pel que fa al PEU “Cooperativa” (clau E4 en el plànol O.1), procedeix
remetre a la resolució d’avaluació ambiental de la modificació puntual número 15 de les
Normes subsidiàries emesa el 17/5/2010 (expedient OTAAGI20100091).
La proposta d’ampliació, dins del PEIN, dels serveis tècnics en l’àmbit de la subestació
elèctrica, d’1,5 ha ocupades a unes 3,0 ha, no s’ha justificat als documents del Pla ni s’ha
analitzat a l’ISA. A manca de més informació i la corresponent avaluació en el marc de l’objectiu
ambiental prioritari núm. 2, cal ajustar la qualificació de serveis tècnics a les instal·lacions
existents en l’actualitat.
La proposta d’ampliació dels serveis tècnics de l’EDAR s’ha de justificar, i documentar si
s’escau, en base a les necessitats mínimes i imprescindibles de superfície de nova ocupació
d’acord amb el PSARU, per la seva ubicació en zona perifèrica de protecció i connexió, tal i
com s’argumentava al document de referència de la modificació puntual núm. 18 de les Normes
subsidiàries (expedient OTAAGI20090300).
L’actuació prevista a l’apartat 9.2.4 de la memòria “Inversions a realitzar”, consistent en un
projecte de vial de connexió de la urbanització URPASA amb el nucli, a través de Mas Oriol
s’ha de condicionar a l’aplicació de les mesures ambientals de la Resolució de no aplicació del
tràmit d’avaluació d’impacte ambiental emesa per la Ponència Ambiental en sessió de
8/4/2008, projecte tramitat i promogut per l’Ajuntament de Palau-saverdera .
6.5 Normativa urbanística
En els articles 49 i següents relatius als usos i activitats s’ha de substituir la Llei 3/1998, de 27
de febrer, de la intervenció integral de l’Administració ambiental per la Llei 20/2009, del 4 de
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, que ha derogat l’anterior.
En cas que les construccions ramaderes (article 96), els magatzems agrícoles (article 97) i els
habitatges (article 100) es projectin en terrenys forestals, segons la definició dels articles 2 i 3
de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, requereixen d’una parcel·la coincident,
com a mínim, amb la unitat mínima forestal fixada en 25 ha pel Decret 35/1990, de 23 de
gener, pel qual ses fixa la unitat mínima forestal.
Sense perjudici del resultat de la consulta a la Direcció General de Qualitat Ambiental, la
normativa urbanística s’ha de referir expressament a la zonificació acústica del territori, que ha
d’assegurar pels edificis d’ús residencial, com a mínim els objectius de qualitat acústica
corresponents a la zona de sensibilitat acústica moderada (B1) per a les zones urbanitzades
existents i alta (A4), per a nous desenvolupaments urbanístics, d’acord amb les taules que
consten a l’annex III del DR.
7. MEMÒRIA AMBIENTAL
Per a l’elaboració de la memòria ambiental que s’ha de redactar en aplicació de l’article 115,
apartat d) del Decret 305/2006, de 18 de juliol, caldrà tenir en compte:
−
−

El contingut determinat a l’article 24 de la Llei 6/2009, de 28 d’abril.
Les consideracions del present informe i el resultat de les consultes preceptives que
l’Ajuntament ha d’haver formulat a les administracions identificades al document de
referència, tot adjuntant còpies de les respostes rebudes.
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−

Les al·legacions amb contingut ambiental que s’hagin pogut presentar en el termini
d’informació pública tot documentant les dades relatives al període d’informació pública i els
mitjans i les dates on es van publicar els anuncis.

Per a la resolució sobre la memòria ambiental caldrà adjuntar a la sol·licitud una còpia en CD
de la versió del POUM que serà objecte del següent acord d’aprovació i una còpia addicional
en paper de l’ISA, la memòria ambiental, la normativa i els plànols d’ordenació.
8. CONCLUSIONS
Revisada la documentació del POUM de Palau-saverdera que ha estat objecte d’aprovació
inicial el 3/11/2010 s’emet informe en el sentit que l’ISA i la resta de documents del pla han de
tenir en compte i incorporar els aspectes identificats als apartats 5 i 6 del present informe.
Pel que fa a la memòria ambiental, caldrà orientar-la d’acord amb les consideracions de
l’apartat 7.
Girona, 27 de gener de 2011

ANNEX. Àmbits de desenvolupament del POUM de Palau-saverdera segons la versió del pla
objecte d’aprovació inicial el 3/11/2010 i les dades de l’annex I de l’ISA.
Sectors

Sòl urbà

S (ha)

Ús Habitatges

PAU-1

0,75

R

34

PAU-2

0,54

R

10

PAU-3

0,18

R

4

PAU-4

1,09

R

15

PAU-5

0,67

R

6

PAU-6

0,16

R

12

PAU-7

0,14

R

38

PAU-8

0,52

R

5

PAU-9

0,39

R

15

Total sòl urbà

4,45

139

SUD-1

3,84

R

77

SUD-2

11,44

R

229

SUD-3

5,39

R

108

SUD-4

12,18

R

244

SUD-5

3,29

R

66

SUD-6

8,39

R

168

SUD-7

5,45

R

108

Total sòl urbanitzable
Total sòl urbà i urbanitzable

49,97
54,42

Sòl urbanitzable
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Il·lm. Sr. Narcís Deusedas i Berta
Alcalde de Palau Saverdera
Carrer Nou, 15
17495 Palau Savardera

Exp. 319/10
Actuació:
Promotor:

PALAU SAVERDERA (Alt Empordà)
POUM
Ajuntament .

FONAMENTS DE DRET I CONSIDERACIONS PRÈVIES.L’Ajuntament de Palau Saverdera tramet la documentació corresponent al POUM, per tal que la
Direcció General del Patrimoni Cultural emeti el corresponent informe, d’acord amb el que disposa
l’article 83.5 de Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, que aprova el Text refós de la Llei
d’Urbanisme.
D’acord amb l’article 2.1.g) del Decret 276/2005, de 27 de desembre de les comissions territorials del
patrimoni cultural, la Comissió només ha d’emetre informe en aplicació de l’article 83.5 del Text refós
de la Llei d’urbanisme si es tracta de plans que afecten un conjunt històric, una zona arqueològica,
una zona paleontològica, un lloc històric, una zona d’interès etnològic o un entorn de protecció
d’interès nacional. Si els plans urbanístics afecten altres categories de bcin diferents a les previstes a
l’article 2.1. g esmentat (com, és el cas d’un plantejament que afecta un monument històric), la
Comissió no ha d’emetre informe sinó que simplement la Direcció General del Patrimoni Cultural ha
de donar compte a la Comissió del contingut dels informes emesos a l’empara de l’article 83.5 del
Text refós de la llei d’urbanisme, tal i com preveu l’article 2.2 del Decret 276/2005, de 27 de desembre
de les comissions territorials del patrimoni cultural.
Per tant, en el cas que ens ocupa la Comissió no ha d’informar el pla, ja que no afecta a cap de les
categories de béns culturals d’interès nacional previstes a l’article 2.1.g del Decret 276/2005, sinó que
simplement se li ha de donar compte del contingut dels informes emesos pels tècnics de la Direcció
General del Patrimoni Cultural.

Així doncs, us traslladem el referit informe pel vostre coneixement i als efectes que s’escaiguin,

Antoni Baulida Casadellà
Director dels Serveis territorials
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17004 Girona.
Tel: 972 225 455
Fax: 972 225 406

Generalitat de Catalunya Girona,
Departament de Cultura
i Mitjans de Comunicació
Direcció General del Patrimoni Cultural
Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Girona

Girona, 8 de març de 2011
R/N: 516/K103 U2. Exp. 319/10
Assumpte: Trasllat informe de la DGP

CJ/GB

INFORME DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE PATRIMONI CULTURAL
INFORME ARQUITECTÒNIC
L’Ajuntament de Palau Saverdera tramita la documentació corresponent
al POUM, del seu terme municipal, per tal que la Direcció General del Patrimoni
Cultural emeti el corresponent informe d’acord amb el que disposa l’article 83.5 del
decret legislatiu 1/2005 del text refós de la Llei d’urbanisme.
Actualment en el municipi de Palau Saverdera hi ha declarat bé cultural d’interès
nacional, els següents bens:
-Castell de Palau-Saverdera. R-I-51-5997. Inclou la torre de les hores i la muralla
que es conserva en edificis veïns.
-Torre del Vent. R-I-51-5998.
-Mas de la Torre.R-I-51-599.
Per qualsevol tipus d’obra en ells, caldrà demanar informe previ a la Comissió
Territorial del Patrimoni.
En el títol IV de la Normativa Urbanística hi ha el Catàleg de Bens a Protegir. En ell
es diferencien tres categories: els bens culturals d’interès nacional; els bens d’interès
arquitectònic, arqueològic o històric i els espais d’interès paisatgístic (Art.107).
A l’article 111, referint-se al Catàleg, estableix els tres nivells de protecció segons la
llei 16/1985 del Patrimoni Històric Español.
En qualsevol cas la classificació dels bens protegits ha de seguir l’articulat que
estableix la regulació a la llei 9/93 de protecció del patrimoni cultural català, distingint
BCIN i BCIL.
En la relació dels bens protegits s’han de diferenciar aquests dos nivells, indicant les
dades imprescindibles que permetin conèixer i emplaçar correctament en el municipi
el bé que es protegeix.
En l’actual relació recollida a la Normativa Urbanística no hi ha dades suficients per
conèixer cada obra que es vol catalogar. Cal refer de nou el llistat, incloent almenys
tots els BCIN declarats i els bens locals que consten en les Normes Subsidiàries
vigents.
-En el nucli antic, hi ha el PAU 2 que afecta les visuals de les edificacions on es
conserva part de la muralla del castell. (BCIN).
A més, en un extrem hi ha la torre de les hores que també forma part d’aquell
element defensiu protegit. Cal preveure l’existència d’aquestes estructures i la seva
protecció en relació al planejament.
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-El pla preveu importants creixements en tot el perímetre de l’actual nucli urbà.
La franja que ocuparà la zona nord de la perifèria del nucli presenta una topografia
accidentada i amb pendent. Per reduir-ne l’impacte paisatgístic en aquell context, es
recomana que les edificacions acotin la seva alçada a la mínima possible i es pintin
les façanes amb colors i tonalitats de la gamma dels terres i s’exclogui la utilització
del color blanc. Igualment s’aconsella assegurar la plantació d’arbres i vegetació
arbustiva adequada a l’entorn de les edificacions per filtrar-ne la seva visió i millorar
la integració en el context.
Seria convenient que el Pla afavorís el manteniment d’una franja d’espai lliure
important entre els creixements del nucli urbà i la urbanització de Ca l’Isaac, per tal
de no alterar excessivament el caràcter aïllat de les visuals sobre el nucli històric de
la població.
INFORME ARQUEOLÒGIC
FETS:
El dia 18 de novembre de 2010, l’ajuntament de Palau-saverdera tramet, a petició de
la secretària de la Comissió Territorial del Patrimoni de Girona el Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal per tal que sigui informat pel Departament de Cultura d’acord
amb l’article 83.5 del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el text
refós de la llei d’urbanisme i segons estableix el Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel
qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme.
ESTUDI:
El projecte de POUM, aprovat inicialment el dia 3 de novembre de 2010, consta de
memòria, estudi d’avaluació de mobilitat generada, informe de sostenibilitat
ambiental, agenda i avaluació econòmica, estudi hidrològic, memòria social, annex
fotogràfic i normativa urbanística
En relació al patrimoni, el catàleg de béns a protegir inclou els següents jaciments
arqueològics:
-

Dolmen La muntanya d’en Caselles
Dolmen La Sureda
Dolmen La Febrosa o forn de calç
Sepulcre de Corredor de La Devesa
Poblat Neolític de Can Issac
Barraca de l’Olivar
Cista de la Sureda
Dolmen de la Sureda II
Dolmen dels Escalons d’en Puet
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Menhir dels Escalons d’en Puet
Paradolmen dels Escalons d’en Puet II
Dolmen de la Fontasia
Dolmen La Febrosa II
Paradolmen dels Sinyols
Dolmen del Mas Bofill

Dins la normativa urbanística, el patrimoni arqueològic rep el nivell de protecció 3
especificant que hi ha de 2 tipus: a) jaciments arqueològics i b) zones d’expectativa
arqueològica.

Per als jaciments arqueològics la normativa estableix un radia de protecció de 50 m.
Estableix també que les llicències d’obres dins d’aquest radi hauran de ser objecte
d’informe del Servei d’Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que
podrà determinar la realització de sondejos arqueològics per tal de delimitar el
jaciment i decidir posteriorment l’actuació més adient.
Quan a les zones d’expectativa arqueològica, la normativa especifica que són
aquelles en les que s’han produït troballes aïllades i superficials que no proporcionen
la suficient informació per a situar el jaciment. En aquestes zones, prèviament a la
concessió de la llicència d’obres s’haurien de realitzar sondejos i prospeccions
arqueològiques d’acord amb el Servei d’Arqueologia de la Direcció General del
Patrimoni Cultural, per tal de confirmar l’existència del jaciment.

A més dels jaciments esmentats, el catàleg inclou també 2 elements classificats
d’interès arqueològic i definits com: 0 Poblat ibèric, 1 Dolmen sense especificar el
nom.
Tots els béns relacionats es grafien en els plànols d’ordenació mitjançant un símbol.

CONSIDERACIONS:
Al catàleg de béns patrimonials del POUM manquen diversos jaciments arqueològics
que consten a l’Invenatri del Patrimoni Arqueològic de la Direcció General del
Patrimoni Cultura i que cal incloure per tal de poder informar-lo favorablement .
D’altra banda, els 2 elements classificats d’interès arqueològic definits com poblat
ibèric i dolmen, grafiats en el plànol 0.2 corresponent a l’ordenació detallada del sòl
urbà i urbanitzable semblen correspondre al poblat de Can Isaac i al dolmen de Mas
Bofill, que apareixen en el plànol 0.1 Classificació del sòl. Estructura bàsica i
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territorial amb els números P7 i P21. Caldrà determinar si es tracta d’una confusió o
de jaciments diferents.
En relació a l’extensió dels jaciments, aquests es grafien en els plànols d’ordenació
mitjançant un símbol. Per tal que el POUM garanteixi de forma correcta la protecció
dels jaciments, cal que a cada una de les fitxes es concreti la seva extensió, d’acord
amb els polígons que consten a l’Inventari del Patrimoni Arqueològic de la Direcció
General del Patrimoni Cultural.
Finalment, en relació a les actuacions urbanístiques que es desenvolupin, qualssevol
actuació que afecti els polígons on es localitzen els esmentats jaciments haurà
d’incorporar el control arqueològic preceptiu.

CONCLUSIONS:
Examinat el tractament que el Pla General d’Ordenació Urbanística Municipal de
Palau-saverdera fa del patrimoni, considerem que per tal que es pugui informar de
forma favorable ha d’incorporar les consideracions fetes sobre els béns arqueològics
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1.-Introducció
Segons que s’estableix en el Decret 305/2006 de 18 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de Llei d’Urbanisme, les figures de planejament urbanístic han d’incloure
informació referent als riscos geològics. Aquest document és complementari a l’ISA del
POUM de Palau Saverdera, document que ja contempla alguns del riscos geològics, i
els descriu suficientment.
En el cas que ens ocupa, la redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal
(POUM) de Palau Saverdera, i en resposta a “l’Informe de Valoració de l’aprovació
inicial del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Palau Saverdera”, expedient VR0102/10 de l’Institut Geològic de Catalunya, es presenta aquest Estudi d’Identificació
de Riscos Geològics (EIRG).
1.1-Riscos geològics
Els riscos específics a estudiar corresponen a qualsevol fenomen de tipus geològic
que pugui comportar un risc per les edificacions, les infrastructures i les persones. Els
fenòmens a considerar són els següents:
1. Despreniments (caigudes de blocs, bolcades, allaus de roques)
2. Esllavissades (lliscaments rotacionals i translacionals, en sòls o roques,
reptacions)
3. Fluxos torrencials (corrents d’arrossegalls)
4. Allaus
5. Esfondraments (subsidències, col·lapses)
6. Sismicitat

Dels riscos anteriorment esmentats descartem d’entrada i per raons òbvies el risc
d’allaus. No són objecte d’aquest document el risc sísmic i la inundabilitat, atès que es
considera que ja estan àmpliament descrits i esmentats en l’ISA del POUM de Palau
Saverdera. Ens concentrarem doncs en la resta de fenòmens geològics, i de la seva
possible afectació al Planejament Municipal de Palau Saverdera.
Així doncs el riscos a a considerar seran:
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1. Despreniments (caigudes de blocs, bolcades, allaus de roques)
2. Esllavissades (lliscaments rotacionals i translacionals, en sòls o roques,
reptacions)
3. Fluxos torrencials (corrents d’arrossegalls)
4. Esfondraments (subsidències, col·lapses)

Per tal d’estudiar les possibles incidències de fenòmens geològics en el terme de
Palau Saverdera hem dividit el terme en quatre grans zones o àrees que són:
•

Sector Mas Isaac (inclou la Urbanització del mateix nom i els vessants que la
limiten)

•

Sector Mas Bohera (inclou la Urbanització del mateix nom i els vessants que la
limiten)

•

Sector Nucli del poble (la part que envolta el nucli antic de Palau)

•

Sector Bellavista (inclou la Urbanització del mateix nom i els vessants que la
limiten)

•

Sector de la Plana (es tracta de les zones mitges i baixes del municipi, la
transició i la plana pròpiament)

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

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

•

La plana empordanesa presenta una litologia dominada pels materials del
cenozoic, sobretot argiles, sorres i llims associats a les terrasses fluvials, però
on sovint s’hi troben contactes discordants amb les granodiorites subjacents. A
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la part baixa del terme, zones humides dels aiguamolls de l’Empordà, trobem
materials de l’Holocè, on dominen les argiles acompanyades de sorres, llims i
matèria orgànica que donen diferents tonalitats als anteriors en funció de la
quantitat de matèria orgànica en descomposició. Tota la zona de la plana es
troba esquitxada per contactes discordants de granodiorites que conformen
paratges excepcionals, no només pel seu interès geològic sinó també per la
diversitat ecològica que introdueixen, com és el cas del paratge de les
Torroelles, entre la Torre del Vent i l’Estany de Vilaüt.
El municipi es troba al límit nord-est de la fossa tectònica de l’Empordà, en contacte
amb el relleu pirinenc. Aquesta conca deprimida està omplerta per formacions
neògenes i quaternàries que cobreixen el sòcol paleozoic. Per tant, pel que fa a la
geologia dins el terme caldrà diferenciar clarament els materials del Paleozoic al nord, i
els materials del Cenozoic al centre i sud.
•

Materials del Paleozoic:

Els materials paleozoics són els que conformen bona part de la serra de Verdera
dins el terme de Palau-saverdera. A la Serra de Rodes, ocupant tota la part
septentrional del terme municipal, trobem principalment granodiorites amb biotita.
Són roques relativament homogènies de gra mitjà que presenten una
microestructura

granular,

holocristalina.

Són

freqüents

les

intrusions

de

leucogranits. Tota la muntanya es troba coberta per foliacions de gnèisiques, tant
paral·leles com transversals a l’eix principal de la Serra.
El sector nord-oriental i oriental de la Serra de Rodes a Palau-saverdera, que es
correspon amb les zones més elevades dels estreps muntanyosos, està format
principalment per pissarres amb abundant esquistositat. Al sector oriental del terme
trobem també contactes intrusius de filons de quars que han estat explotats
antigament per obtenir mineral però ja fa anys que es van abandonar (mines del
Salt de l’Aigua).
•

Materials del Cenozoic:

Els materials cenozoics els trobem a la zona de la plana del municipi i els
conformen sorres i llims associats a terrasses fluvials que engloben clasts
angulosos. Corresponen al període Pleistocèholocè basal. A la part inferior del
terme municipal, on afloren les zones humides dels Aiguamolls del’Empordà
dominen sobretot les argiles, llims i sorres amb diferents nivells de graves.
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2.2-Explotacions extractives
Dins del terme municipal, segons el Departament de Medi Ambient i Habitatge, no hi
ha cap activitat extractiva en explotació, però n’hi ha unes quantes amb l’explotació
finalitzada com són:
•

La Muntanya d’en Sot, al nord-oest del terme, molt a prop ja del municipi veí de
Pau, sobre la urbanització Mas Isaac. S’hi extreia granit, i té una superfície de
5.800 m2.

•

La pedrera al paratge dels Guills, situada en part també dins del terme
municipal de Roses coneguda com les Mines del Salt de l’Aigua, amb una
superfície de 6.000 m2.

Totes aquestes activitats extractives estan finalitzades i el seu grau de recuperació
ambiental es pot considerar com a mitjà.

2.3-Espais d’interès geològic
Pel que fa a espais i elements d’interès geològic (geòtops o geozones) o paleontològic,
en el municipi de Palau-saverdera trobem únicament la geozona “Estanys de VilaütAiguamolls de l’Empordà”, a l’extrem sud del terme, afectant tota la Reserva Integral
dels Aiguamolls de l’Empordà. Aquesta geozona té com a interès la interacció dels
cursos fluvials i la dinàmica marina, i el fet que sigui una zona poc antropitzada.

2.4.- Àrea hidrogeològica.
Segons les àrees hidrogeològiques de Catalunya, ens trobem en el límit sud-oriental
de l’anomenat sector primer, àrees pirenaiques dins del sector de les àrees cambroordovicianes de l’Albera-Cap de Creus amb el sector quart: àrea flúvio-deltàica
costanera del Fluvià-Muga.
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3.-Antecedents històrics o documentals
S’ha consultat a habitants de les urbanitzacions susceptibles de que hi hagi riscos
geològics, Mas Isaac i Bellavista, així com a tècnics de la comarca amb antecedents
en la cosntrucció dels habitatges d’aquestes dues urbanitzacions.
Les principals conclusions són les següents:
•

pel que fa a despreniments i esllavissades, tret d’un incident puntual a la
Urbanització Mas Isaac, no recorden cap altra fenomen geològic que hagi
afectat a aquestes urbanitzacions. Es tracta de la caiguda d’un mur sota el
carrer Anglaterra (cas 1). Per altra banda, ara fa uns mesos se’ns va
encarregar un estudi d’un talús darrera un habitatge en el mateix carrer
Anglaterra (cas 2).

CAS 1: Descripció incident c/ Anglaterra:
En la part superior de la Urbanització Mas Isaac, en el carrer Anglaterra, hi ha la
presència d’uns septes metamòrfics dins les granodiorites. Aquests materials, més
tous i molt foliats, són zones de circulació preferencial d’aigües superficials i de
lliscaments al ser excavats. D’aquesta manera, ja fa uns anys, a mig recorregut del
carrer Anglaterra i just sota aquest, va cedir un mur d’obra per l’empenta de terres tot
caient al damunt d’un habitatge. De la inspecció visual que es va fer (l’autor d’aquest
informe hi era present per demanda expressa del constructor) es va concloure que el
mur havia cedit per la mala execució ja que es tractava d’un mur de blocs de formigó
buits, sense formigó ni armat, mal drenat i que l’empenta de les terres i aigües havia
tombat.

CAS 2: Per altra banda, durant el passat mes d’octubre de 2010, segons petició dels
propietaris es va visitar un habitatge situat en la Urbanització Mas Isaac, en concret en
el sector superior o Nord del carrer d’Anglaterra, per tal de fer una proposta per reduir
l’erosió del talús posterior a l’habitatge i avaluar la necessitat de fixar uns blocs que es
troben per damunt del talús i que potencialment podrien arribar a afectar l’habitatge.
S’ha de remarcar que el talús inestable és l’excavat durant els treballs d’edificació de
l’habitatge i que el bloc susceptible de caure darrera l’habitatge, es troba dins la
parcel·la en qüestió. No es tracta doncs d’una actuació en ple vessant sinó dins la
pròpia parcel·la (veure foto 1).
Segons el nostre parer es poc probable que el bloc en qüestió caigui naturalment ja
que té una base molt planera i està molt ben recolzat sobre el terreny, per altra banda
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és poc probable que el talús retrocedeixi fins a descalçar el bloc fins a fer-lo caure. No
obstant això, es va fer la proposta de fixar mitjançant bulons i malla de cable en el bloc
aïllat, més una actuació mitjançant malla metàl·lica de triple torsió i cable metàl·lic en la
totalitat del talús. D’altres opcions com gunitat es varen descartar per la manca d’espai
i les dificultats d’accés per l’execució de l’obra.

Foto 1: Habitatge del carrer Anglaterra amb bloc susceptible de caure dins talús posterior
habitatge.

En el vessant que limita el carrer Anglaterra pel N-NW no s’ha observat cap indici de
despreniment remarcable. Si que hi ha blocs aïllats i vessant amunt s’observen alguns
ressalts i blocs individualitzats, però no es veu cap indici de moviment recent. Hi ha
força vegetació i la cobertora vegetal està ben desenvolupada, arbres aïllats i força
replans vessant amunt (veure làmines de fotos, annexes).
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4.-Reconeixement del terreny
Durant la setmana del 21 al 25 de març de 2011 es visita tota la part Nord-Noroest del
municipi de Palau Saverdera, especialment des del Mas Ventós i Sant Onofre cap a
Mas Isaac i Bellavista. S’ha prioritzat les zones de Mas Isaac i Bellavista ja que són
aquestes dues les que s’esmenen en el “Informe de Valoració de l’aprovació inicial del
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Palau Saverdera”, expedient VR-0102/10 de
l’Institut Geològic de Catalunya. Malgrat això s’ha reconegut també el sector Nord del
nucli de Palau Saverdera per tal de descartar la incidència d’algun tipus de risc
geològic.
Sector Mas Isaac:
Es constata que en les part altes i mitges del vessant meridional de la Serra de Rodes
malgrat que hi ha nombrosos indicis de despreniments, hi ha blocs aïllats
potencialment inestables, escarpaments, etc...no se n’ha observat cap de recent.
Durant els treballs de camp es reconeix íntegrament el sector de Mas Isaac, just per
sobre la Urbanització paral·lelament al carrer Anglaterra, tot seguint el camí al
Sepulcre de Mas Bofill que discorre pel vessant sud del Puig d’en Sot. Com resultat
dels treballs de camp observem que no hi ha traces de moviments recents ni cap altre
indici de despreniments. L’existència d’una cobertora vegetal permet identificar
clarament qualsevol activitat de despreniments, per altra banda la consulta de les
imatges aèries i ortofotos així ho corroboren.
En el cas dels altres riscos geològics com poden ser esllavissades, fluxos torrencials i
esfondraments no hem observat indicis durant els treballs sobre el terreny en el sector
de Mas Isaac. Malgrat això, es recomana respectar la llera dels recs i deixar unes
distàncies mínimes de seguretat a banda i banda de l’eix d’aquests, per tal d’evitar
incidències en cas de pluges importants.
Sector de Mas Bohera:
S’ha recorregut íntegrament aquesta urbanització i no s’ha observat cap indici de risc
geològic de cap mena, tret dels intrínsecs de l’activitat antròpica en zones muntanya,
com poden ser inestabilitats puntuals en talussos artificials d’excavació.
Sector Nucli de Palau:
En el cas del sector del nucli de Palau Saverdera tan sols esmentar a la possible
activitat torrencial dels recs que travessen el municipi, que són principalment el Rec de
Sant Onofre i en el sector més oriental el de la Fantasia. Ambdós recs tant sols tenen
aigua ocasionalment i el seu comportament és de tipus torrencial, amb el que és
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important mantenir-los nets i no edificar a les proximitats d’aquests. No es preveuen
fluxos torrencials atès que no existeix material susceptible de ser incorporat en els
fluxos, tret de petites cobertores de sauló i blocs granítics.
Sector de Bellavista:
La distància existent entre el vessant i els habitatges en el cas de l’Urbanització
Bellavista és el suficient gran com per a evitar que qualsevol bloc que pugui
desprendrés no arribi en cap cas a afectar a les parcel·les de la Urbanització.
Aquesta Urbanització està limitada tant per l’oest com per l’est pels Rec de Fantasia i
del Serrat del Nin, respectivament. Ambdós recs tant sols tenen aigua ocasionalment i
el seu comportament és de tipus torrencial, amb el que és important mantenir-los nets i
no edificar a les proximitats d’aquests (veure fotos annexes).
Sector de la Plana:
En el cas d’aquest sector, a on els pendents ja són molt suaus i en el que es descarta
qualsevol fenomen geològic gravitacional (despreniments i esllavissades), si que
podrien donar-s’hi esfondraments i fluxos torrencials. Pel que fa als primers es
descarten d’entrada ja que el tipus de terreny, dipòsits al·luvials quaternaris al damunt
d’un substrat paleozioic granític, no són terrenys susceptibles de que es produeixin
esfondraments o col·lapses. Per altra banda, no existeix en aquest sector cap activitat
minera en el subsòl que pugui fer preveure aquest fenòmens. En el cas dels fluxos
torrencials, podrien generar-se en aquesta zona dipòsits de cons de dejecció de fluxos
provinents d’aigües amunt, en les proximitats dels recs. De tota manera, la no
existència de dipòsits quaternaris ben desenvolupats aigües amunt fa que difícilment
aquest fenòmens torrencials arrosseguin suficient material com per convertir-se en
fluxos torrencials pròpiament dits.
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5.-Anàlisi de la susceptibilitat
Els principals fenòmens geològics dels quals analitzarem la susceptibilitat del Les
zones amb susceptibilitat de fluxos torrencials i despreniments tot i trobar-se en zones
molt properes, ocupen espais diferents.
Les àrees susceptibles de fluxos torrencials es situen en les zones de circulació
preferencial d’aigua, això és en els Recs i torrents que baixen des del vessant sud de
la Serra Verdera cap a la Plana fluvio-deltàica. Aquests torrents tenen una direcció NESW i l’aigua circula en sentit suroest. D’occident cap a orient distingim fins a 9 torrents
comptant el Rec del Cap de Terme que limita el terme amb el de Pau fins el del Salt de
l’Aigua que limita el terme per l’Est, amb el municipi de Roses. De tota manera com ja
hem esmentat en l’anterior paràgraf, la manca d’una cobertora detrítica ben
desenvolupada, fa que difícilment aquest fluxos d’aigua puguin transportar molts
arrossegalls, atès que no hi ha material susceptible de ser mobilitzat.
Les àrees susceptibles de que s’hi produeixin esllavissades i despreniments es situen
en ple vessant Sud de la Serra de Verdera i en els peus d’aquesta, això ens situa
principalment d’una línia situada entre la carretera GI-610 i la carena de Sant Pere de
Rodes i Sant Salvador. Ajustant més la zona podríem reduir-la entre els sectors
superiors de Mas Isaac, Mas Bohera, nucli de Palau i Bellavista i la carena somital de
la Serra Verdera; pel que fa als despreniments i una mica més ampla per la part baixa
pel que fa a les esllavissades en el cas de Mas Isaac i Mas Bohera.
Les esllavissades pensem que es restringeixen principalment a l’existència d’uns
septes de metasedimentàries dins les granodiroites que en ser excavats poden
esllavissar-se (veure Cas 1, apartat 3). No es coneix cap cas d’esllavissament de
causa no antròpica en les rodalies de les àrees urbanitzables del municipi.
Les zones susceptibles de que hi hagi despreniments es situen, com ja s’ha esmentat,
en la part alta i mitja del vessant meridional de la Serra de Verdera i en el sector
situats al peu d’aquest vessant. De les parts altes, per damunt de la línia de cota 250
aproximadament no ens en ocuparem en aquest document ja que no afecten al
Planejament de Palau Saverdera, a no ser que algún fenòmen geològic s’iniciés per
damunt i pogués arribar a afectar a les zones més baixes. Si ens centrem en les parts
més properes als sectors definits (Mas Isaac, Mas Bohera, Nucli de Palau, Bellavista i
la Plana) tenim que en el cas de Mas Isaac i en concret en la primera línia d’habitatges
en unes zones molt concretes, és l’única àrea a on potencialment podria haver-hi
algun incident de caiguda de blocs, tot i que estimem una susceptibilitat baixa.
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En el casos de Mas Bohera, Nucli urbà, Bellavista i Plana la susceptibilitat és baixa pel
primer sector i molt baixa per la resta.
Per últim en el cas dels esfondraments la susceptibilitat és molt baixa en tota la
superfície de Palau atès que ni les litologies ni les antigues activitats mineres són les
que potencialment podrien desencadenar aquests tipus de fenòmens.
Seguidament presentem una sèrie de taules sintètiques en les que es recull la
susceptibilitat a cadascun dels fenòmens esmentats per zones.

ESTUDI D’IDENTIFICACIÓ DE RISCOS GEOLÒGICS.
POUM PALAU SAVERDERA

MOLT BAIXA BAIXA MITJA ALTA
SUSCEPTIBILITAT

MAS ISAAC
MOLT BAIXA

BAIXA

MITJA

ALTA

MITJA

ALTA

MITJA

ALTA

MITJA

ALTA

MITJA

ALTA

DESPRENIMENTS
ESLLAVISSADES
FLUXOS TORRENCIALS
ESFONDRAMENTS

MAS BOHERA
MOLT BAIXA

BAIXA

DESPRENIMENTS
ESLLAVISSADES
FLUXOS TORRENCIALS
ESFONDRAMENTS

NUCLI URBÀ
MOLT BAIXA

BAIXA

DESPRENIMENTS
ESLLAVISSADES
FLUXOS TORRENCIALS
ESFONDRAMENTS

BELLAVISTA
MOLT BAIXA

BAIXA

DESPRENIMENTS
ESLLAVISSADES
FLUXOS TORRENCIALS
ESFONDRAMENTS

LA PLANA
MOLT BAIXA
DESPRENIMENTS
ESLLAVISSADES
FLUXOS TORRENCIALS
ESFONDRAMENTS

BAIXA

ESTUDI D’IDENTIFICACIÓ DE RISCOS GEOLÒGICS.
POUM PALAU SAVERDERA

6.-Conclusions de l’estudi
Aquest document és complementari a l’ISA del POUM de Palau Saverdera, document
que ja contempla alguns del riscos geològics, i els descriu suficientment. D’aquesta
manera en aquest document es recullen els resultats de l’estudi de la susceptibilitat de
que en àrees properes a les urbanitzables s’hi produeixin fenòmens geològics i de com
aquests poden afectar al planejament urbanísitic.

Els fenòmens considerats són els següents: Despreniments, Esllavissades, Fluxos
torrencials i Esfondraments. No s’han tingut en compte ni la Sismicitat ni la
Inundabilitat ja que aquest dos fenòmens han estat ja descrits en el document del ISA.

Per a analitzar la ocurrència d’aquest fenòmens i la susceptibilitat del medi hem dividit
l’àrea municipal de Palau Saverdera en 5 grans zones o sectors: Mas Isaac, Mas
Bohera, Nucli urbà, Bellavista i Plana. No s’han analitzat les àrees que es situen per
damunt dels 250m de cota absoluta, en ple vessant sud de la Serra Verdera ni les
zones allunyades de les àrees potencialment urbanitzables.

Per tal de determinar la susceptibilitat del medi hem definit 4 graus entre molt baixa i
alta per a acadscun dels 4 fenòmens geològics esmentats.
A grans trets s’ha considerat que la possibilitat de que es donin fenòmens de fluxos
torrencials és baixa atès que no existeix una cobertora quaternària important ni en
capçalera ni en zona de trajecte dels recs i/o torrents per a que es donin aquest
fenòmens.

En el cas de les esllavissades la litologia predominantment granodiorítica no es
tampoc molt favorable a aquest fenòmens geològics, si que s’ha descrit l’existència de
septes metasedimentaris dins les granodiorites susceptibles d’esllavissar-se en ser
excavats.

Els esfondraments s’associen a litologies bé evaporítiques bé carbonatades a on degut
als efectes de l’aigua s’hi generen dissolucions importants en el subsòl. D’altres
entorns propicis són els associats a una activitat minera en el subsòl. En el cas de
Palau Saverdera no es compleix cap de les dues premises, amb el que a priori la
susceptibilitat del medi als esfondraments serà molt baixa.
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En els sectors de Nucli Urbà, Bellavista i la Plana la susceptibilitat en despreniments,
esfondraments i esllavissades és molt baixa. En el cas de fluxos torrencials és baixa.

En el cas de Mas Bohera i mas Isaac, al tractar-se de zones amb un pendent major i
més properes al vessant, podem considerar que la susceptibilitat d’aquestes àrees als
despreniments, esllavissades i fluxos torrencials és baixa, mentre que als
esfondraments és molt baixa. En el cas de Mas Isaac, existeixen dues àrees molt
concretes a on la susceptibilitat als despreniments pot considerar-se entre baixa i
mitja, tot i que no es coneixen aconteixements històrics ni s’han reconegut indicis clars
(veure Mapa 4, annexes).

Roses, 29 de març de 2011

Dominic Font i Coveney
Dr. en Ciències Geològiques / Col·legiat 3931
GEONIVAL, Geologia Aplicada s.l.p.
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ANNEXES i APÈNDIXS
Mapa 1: Plànol de situació del municipi de Palau Saverdera
Mapa 2: Plànol geològic 1:25.000
Mapa 3: Mapa de pendents superiors al 20%
Mapa 4: Mapa de susceptibilitat mitja de despreniments (sector Mas Isaac)
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Fotos 1, 2 i 3:Imatges de paisatge de les parts altes i mitges del vessant meridional de la Serra Verdera a on s’observa la vegetació, la naturalesa granodiorítica i la morfologia del terreny.

Fotos 4 i 5: Perfils del vessant meridional del Puig d’en Sot just damunt de la Urbanització Mas Isaac

MAS ISAAC

MAS ISAAC

Fotos 6 i 7: Dos imatges d’una de les zones en les que es considera que la susceptibilitat
de despreniments és mitja (veure mapa 4, annexes)

Urb. Bellavista

Fotos 8, 9 i 10: A la imatge superior un detall del noroest del sector “nucli urbà”, i a sota dues
fotografies de la Urbanització Bellavista a on s’observa que no els risc de caiguda de blocs o
despreniments està clarament allunyat de la Urbanització.

TEXT REFÓS. Memòria Ambiental del POUM de Palau-saverdera (Alt Empordà)
_______________________________________________________________________________

12. ANNEX 5.
DOCUMENT RESOLUCIÓ SOBRE LA MEMÒRIA AMBIENTAL
(Departament de Territori i Sostenibilitat)

