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1. Pla d’Acció Local per a la sostenibilitat 
El Pla d’Acció Local és un document que s’estableix a partir de les conclusions de la 
diagnosi municipal, i és una eina que permet planificar les accions necessàries per 
encaminar al municipi cap al desenvolupament sostenible. 

Els documents de la descripció de la situació actual, la diagnosi municipal i el Pla d’Acció 
Local, constituiran l’eix vertebrador de l’Agenda 21 Local. 

L’objectiu del Pla d’Acció Local és permetre el desenvolupament de l’Agenda 21 Local . 
Aquest permetrà executar, de forma coherent i sostenible, les actuacions destinades a la 
millora del municipi.  

El Pla d’Acció Local s’estructura en tres nivells: 

 

 

1.1. Línies Estratègiques  
Les línies estratègiques són els eixos fonamentals de la política de desenvolupament 
local sostenible del municipi, amb la finalitat d’abordar els problemes detectats a la 
diagnosi. Aquestes grans àrees temàtiques es creen per aglutinar les accions amb un 
objectiu comú.  

A Palau-saverdera s’han establert les línies estratègiques següents: 
A. Millora del medi urbà 
B. Valorització, conservació i recuperació del patrimoni natural 
C. Promoció d’un teixit econòmic i social equilibrat i sostenible 
D. Gestió dels aspectes ambientals seguint criteris de sostenibilitat 
E. Incorporació de criteris ambientals a l’organització i gestió municipal 
F. Informació, educació i participació ciutadana  

 

 

1.2. Programa d’Actuació  
El Programa d’actuació consta de diferents camps concrets a desenvolupar dins de cada 
línia estratègica. Els programes d’actuació estan repartits en les diferents línies 
estratègiques. 

 

1.3. Accions Concretes  
Les accions concretes són els projectes a realitzar dins cada un dels programes 
d’actuació especificats anteriorment. 
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Les accions es presenten mitjançant fitxes numerades on s’estableix:  

i) Nom 

ii) Descripció 

iii) Termini 

iv) Periodicitat 

v) Prioritat 

vi) Entitats involucrades en la seva execució 

vii) Fonts de finançament 

viii) Valoració econòmica 

 

El termini de l’actuació permet orientar l’inici de l’acció i la seva execució. En aquest cas 
els diferents terminis establerts són els següents: 

Curt: en curs o en fase d’execució en dos anys. 
Mig: projecte aprovat i/o execució entre 3 i 5 anys. 
Llarg: projecte pendent i/o execució no prevista en els propers 5 anys. 

 

La periodicitat de l’actuació determina si ha de ser una acció puntual o si s’ha 
d’actualitzar en el temps. Així mateix, les actuacions més complexes o de major cost es 
poden dividir en diferents fases al llarg del temps (actuacions de periodicitat continuada).  

La prioritat de les actuacions es divideix en: baixa, mitjana i alta. En qualsevol cas les 
prioritats es defineixen tant en funció de la necessitat com de la capacitat de portar a 
terme una determinada acció. Tot això es deu al fet que la capacitat pressupostària de 
l’Ajuntament és limitada, i que caldrà negociar diverses de les actuacions proposades 
amb d’altres administracions.  

Baixa: existeix una gestió però es pot millorar; o no es realitza cap gestió i 
aquesta s’aconsella. 
Mitjana: no es realitza cap gestió i és necessari portar-la a terme. 
Alta: hi ha un incompliment legal o una mancança significativa i per tant és 
imminent realitzar l’actuació. 

 

Les entitats involucrades en l’execució de l’acció són en primer lloc l’Ajuntament, però 
també hi poden estar involucrades diverses associacions, comissions, Diputació, 
Generalitat, etc. 

Finalment, la valoració econòmica és una aproximació del cost que pot suposar la 
realització de l’actuació. Per això, es determinen, si pot ser, les fonts de finançament 
externes per tal de dur a terme l’actuació en concret. 

 

En aquest Pla d’Acció Local s’han inclòs totes les actuacions proposades en el Pla 
Especial de regulació dels Usos del Sòl No Urbanitzable de Palau-saverdera. 

L’Ajuntament de Palau-saverdera, com a impulsor de l’Agenda 21 Local, serà 
responsable d’executar directament les actuacions previstes, o de negociar la seva 
execució amb les institucions i altres ens que es plantegi en cada cas. 
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Els acrònims utilitzats en el text són els següents: 

APS = Ajuntament de Palau-saverdera 

DdG= Diputació de Girona 

DMA = Departament de Medi Ambient 

ACA = Agència Catalana de l’Aigua 

CCAE = Consell comarcal de l’Alt Empordà 

CCBE = Consell comarcal del Baix Empordà 

DGPNMF = Direcció General del Patrimoni Natural i del Medi Físic 

DPTOP = Departament de Política Territorial i Obres Públiques 

DGU= Direcció General d’Urbanisme 

PNCC = Parc Natural del Cap de Creus 

PNAE = Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà 
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A continuació, s’exposen per a cada una de les línies estratègiques (A,B,C..) els 
programes (I, II, III,...) i les actuacions proposades (1, 2, 3,...). 

 

A. MILLORA DEL MEDI URBÀ  

I. Valorització de l’espai urbà 

1. Valoritzar l’espai públic urbà 

2. Homogenitzar els equipaments urbans 

3. Facilitar un major acostament a la recollida selectiva 

4. Realitzar un estudi pilot d’urbanització 

II. Millora de la mobilitat 

5. Realitzar un projecte de millora i senyalització de la xarxa viària 

6. Disminuir la densitat de vehicles en determinats períodes de l’any 

7. Modificar la connexió entre el teixit urbà i la carretera 

8. Promoure l’ús del transport públic 

III. Gestió de la fauna 

9. Realitzar un projecte de gestió de fauna vinculada amb l’activitat humana 

10. Tenir un control dels animals de companyia 

IV. Potenciació del municipi 

11. Crear una “Imatge Corporativa” 

 

 

B. VALORITZACIÓ, CONSERVACIÓ I RECUPERACIÓ DEL PATRIMONI NATURAL  

V. Valorització del patrimoni natural 

12. Realitzar un projecte de valorització del Turó del vent (PESNU) 

13. Realitzar un projecte de valorització de la Serreta de la Coromina (Serra de 
la Garriga) (PESNU) 

14. Realitzar un projecte de valorització del Bosc de la Roja (PESNU) 

VI. Recuperació de zones degradades 

15. Realitzar un projecte de recuperació de vores de recs i rieres 

16. Realitzar un projecte de recuperació de zones afectades per incendis 
forestals 

17. Realitzar un projecte de recuperació de les antigues pedreres de quars 

18. Realitzar un projecte de recuperació de les basses del Camí Ral 
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VII. Conservació de zones d’alta biodiversitat 

19. Aplicació de les mesures de prevenció d’incendis 

20. Protecció d’estructures tradicionals que afavoreixen la biodiversitat 

21. Agilitar les expropiacions previstes pel PNAE 

22. Endegar la regulació de l’accés motoritzat al medi natural segons Decret 
166/1998 

VIII. Gestió del medi natural 

23. Definir el termenament del domini públic hidràulic i la zona de policia dels 
cursos fluvials de Palau-saverdera (PESNU) 

24. Realitzar un projecte de gestió dels recursos hídrics 

25. Portar a terme estudis de fauna 

26. Fer un projecte de minimització de l’efecte barrera de les infrastructures 
viàries 

IX. Impulsar bones pràctiques agrícoles i ramaderes 

27. Fomentar pràctiques agrícoles i ramaderes tradicionals i respectuoses amb 
el medi 

X. Reordenament de les construccions il·legals 

28. Elaborar el Pla Especial de reordenament de la zona comercial i industrial 
per sobre de la carretera GIV-610 (PESNU) 

29. Elaborar el Pla Especial de reordenament de les construccions il·legals de 
Mas Blanc i enderrocament de les construccions il·legals de Pedra Coberta, 
costat del cementiri i les Garrigues (costat de la zona industrial de Roses) 
(PESNU) 

XI. Valorització i potenciació del patrimoni cultural, natural i històric 

30. Realitzar un projecte de restauració i valorització del patrimoni històric – 
arqueològic (PESNU) 

31. Realitzar un projecte de millora i senyalització dels camins rurals (PESNU) 

32. Fer el disseny i la redacció d’un tríptic o fulletó amb itineraris del patrimoni 
natural, cultural i històric  

 

 

C. PROMOCIÓ D’UN TEIXIT ECONÒMIC I SOCIAL EQUILIBRAT I SOSTENIBLE 

XII. Diversificar l’economica local 

33. Realitzar un programa de promoció econòmica 

34. Impulsar la comercialització de productes locals “VERDERA” 

XIII. Potenciar un turisme més sostenible 

35. Impulsar l’ecoturisme 

36. Fomentar l’agricultura ecològica a Palau-saverdera 
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XIV. Dinamització social 

37. Promocionar l’habitatge públic i/o més assequible 

 

 

D. GESTIÓ DELS ASPECTES AMBIENTALS SEGUINT CRITERIS DE 
SOSTENIBILITAT  

XV. Control ambiental de les activitats  

38. Fer un cens d’activitats del municipi 

39. Realitzar un inventari de les captacions privades d’aigua 

40. Exigir la realització dels Plans de Gestió de Residus Ramaders 

XVI. Gestió del soroll 

41. Realitzar un mapa de capacitat acústica 

XVII. Gestió dels recursos 

42. Elaborar un estudi per a caracteritzar i avaluar la incidència dels residus 
ramaders 

43. Fer un seguiment de la qualitat de les aigües subterrànies 

44. Estudiar les possibilitats de millora de la reserva d’aigua potable 

45. Controlar la potabilitat de l’aigua de les fonts 

 

 

E. INCORPORACIÓ DE CRITERIS AMBIENTALS A L’ORGANITZACIÓ I GESTIÓ 
MUNICIPAL 

XVIII. Control i gestió dels consums municipals 

46. Aplicar un programa informàtic del control de la despesa energètica 
municipal 

47. Aplicar mesures d’estalvi d’aigua en les dependències i serveis municipals 

48. Estudiar la possibilitat de reaprofitament de les aigües de la depuradora així 
com de la font de dalt 

XIX. Promoció de l’eficiència energètica i l’ús d’energies renovables 

49. Elaborar una ordenança municipal d’edificació sostenible 

50. Elaborar una ordenança que promogui l’energia solar 

51. Crear bonificacions fiscals per a l’edificació eficient 

XX. Millora del medi urbà 

52. Elaborar una ordenança municipal reguladora de la instal·lació d’antenes de 
telefonia mòbil 
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XXI. Regulació dels residus 

53. Elaborar una ordenança general de regulació dels residus 

54. Elaborar una ordenança de regulació de les runes 

XXII. Constituir un exemple de bones pràctiques ambientals 

55. Estudiar la viabilitat d’instal·lar plaques solars en edificis municipals 

56. L’Ajuntament com a exemple de bones pràctiques en la gestió de residus i 
en la compra de materials 

 
 
F. INFORMACIÓ, EDUCACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA  

XXIII. Coordinació entre les diferents entitats actuants al municipi 

57. Promoure la coordinació entre les diferents entitats que actuen al municipi 

XXIV. Foment de la participació ciutadana a partir de la informació i la 
pedagogia participativa 

58. Impulsar el coneixement de les bones pràctiques agrícoles i ramaderes 

59. Definir i establir el Fons econòmic municipal del sòl no urbanitzable 
(PESNU) 

XXV. Promoure el coneixement i respecte per la natura 

60. Promoure itineraris i activitats de descoberta de l’entorn natural 

XXVI. Conscienciació i educació ambiental 

61. Fomentar un programa d’educació ambiental a l’escola 

62. Fomentar un programa de sensibilització i educació ambiental als diferents 
sectors econòmics i socials del municipi 

63. Fomentar un programa de sensibilització i educació ambiental entre el 
personal de l’Ajuntament i les dependències municipals 
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3.4. Fitxes d’accions 
A continuació s’exposa cada una de les diferents accions de la proposta de Pla d’Acció 
Local. 
 

LÍNIA ESTRATÈGICA: A. Millora del medi urbà 

PROGRAMA: I. Valorització l’espai urbà 

ACTUACIÓ: 1. Valoritzar l’espai públic urbà de Palau 

Descripció: 

Realitzar un estudi per tal de redefinir el Sistema General d’Espais Lliures (parcs 
urbans, i jardins, places, carrers, i espais sense un ús definit i inacabat, etc.)  

S’ha analitzat el sòl urbà actual de Palau-saverdera i s’ha observat que la trama 
urbana, en certes parts del poble, és inacabada, indefinida (carrers que acaben sense 
una definició clara, espais erms enmig del sòl urbà, espais deslligats de l’ús que 
haurien de suportar, etc.). Molts d’aquests espais són places, carrers estrets, 
desnivells, poca visibilitat per a la mobilitat peatonal i viària, etc. 

Així mateix, els horts privats formen part del paisatge urbà palauenc, per la qual cosa 
es proposa que es mantinguin, ja que és un patrimoni propi del poble lligat a la xarxa 
hidrogràfica que travessa el nucli de població. 

Es proposa realitzar un projecte integral d’ordenació de tots aquests elements propis 
de Palau insuficientment valoritzats i potenciar-los com a espais d’ús col·lectiu.  

En aquest estudi també s’hauria de tenir en compte el condicionament de les zones 
verdes així com la creació d’un punt de trobada (plaça, mirador, etc.). 

Els espais a tenir en compte en la creació d’un punt de trobada són: 
- Espais de gran potencial visual: miradors panoràmics vers la Plana 
- Espais de gran potencial visual: miradors panoràmics vers els horts i poble de 

Palau. 
- Espais de creuament de carrers. 
- Espais de repòs (redós de la Tramuntana)  
- Espais lineals de recs i rieres 

 

Termini: Mig 

Periodicitat: 10 anys 

Prioritat: Mitjana 

Sectors involucrats en la seva execució:  APS, Col·legi d’Arquitectes i Aparelladors 
i DdG. 

Fonts de finançament: DdG 

Valoració econòmica: 6.000 euros (estudi)  
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LÍNIA ESTRATÈGICA: A. Millora del medi urbà 

PROGRAMA: I. Valorització de l’espai urbà 

ACTUACIÓ: 2. Homogeneïtzar els equipaments urbans 

Descripció: 

Arrel de la revisió de les NNSS del 99, s’han fet tot un seguit de millores de l’entorn 
urbà, però no s’ha realitzat una homogenització dels equipaments urbans (mobiliari 
urbà, enllumenat públic, etc.), la qual cosa fa que no hi hagi una cohesió o continuïtat 
del municipi. 

Cal que es creï una imatge del municipi mitjançant una uniformitat dels equipaments 
urbans així com les característiques edificatòries del municipi. El consistori hauria 
d’endegar un estudi per determinar les línies generals estètiques del municipi per tal 
de seguir un criteri comú alhora de triar els diferents equipaments. 

Termini: Curt 

Periodicitat: Puntual 

Prioritat: Mitjana 

Sectors involucrats en la seva execució: APS, CCAE, DdG. 

Fonts de finançament: DdG 

Valoració econòmica: 2.000 € (projecte) 
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LÍNIA ESTRATÈGICA: A. Millora del medi urbà 

PROGRAMA: I. Valorització de l’espai urbà 

ACTUACIÓ: 3. Facilitar un major acostament a la recollida 
selectiva 

Descripció: 

La participació de la població en la recollida selectiva és baixa degut a la baixa 
dotació de contenidors d’aquest tipus.  

Les eines que es proposen per facilitar la recollida selectiva a la població són les 
següents: 

- sol·licitar al Consell Comarcal de l’Alt Empordà més nombre de contenidors de 
recollida selectiva 

- fer unes bones àrees d’aportació agrupant els contenidors de les tres 
fraccions 

- habilitar les àrees d’aportació en zones de pas i de trobada tals com places 

- adequar la recollida selectiva a la tipologia de carrers 

- estudiar la viabilitat de soterrar alguns contenidors en algunes zones 
concretes 

 

Per altra banda, cal acollir-se al servei de deixalleria mòbil del Consell Comarcal que 
permetrà la recollida selectiva de residus perillosos i altres (olis, piles, fluorescents, 
etc.). 

 

Termini: curt 

Periodicitat: anual 

Prioritat: Mitjana 

Sectors involucrats en la seva execució: APS, CCAE 

Fonts de finançament: CCAE 

Valoració econòmica: personal tècnic de l’Ajuntament 
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LÍNIA ESTRATÈGICA: A. Millora del medi urbà 

PROGRAMA: I. Valorització de l’espai urbà 

ACTUACIÓ: 4. Realitzar un estudi pilot d’urbanització 

Descripció: 

Realitzar un estudi d’un projecte hipotètic d’urbanització genèrica segons les 
condicions de Palau-saverdera amb els paràmetres següents:  

- Mantenir i potenciar els elements naturals, principalment la xarxa fluvial, 
- Acumular cessions de verd privat i públic al costat de la xarxa hidrogràfica, 
- Mantenir i conservar les parets de pedra seca, com patrimoni secular, 
- suggerir una solució amb vies per a vianants i pistes ciclistes,  
- estudiar un sistema d’enllumenat autosuficient i no contaminant,  
- estudiar una pavimentació permeable amb materials de fonts renovables,  
- proposar un tipus d’arbrat i d’arbusts que absorbeixin soroll i contaminació, de 

baix manteniment,  
- projectar una xarxa separativa que emmagatzemi les aigües pluvials de reg,  
- estudiar quins elements poden ser compartits per veïns per a reduir feines i 

costos de manteniment individual: compostatge, emmagatzematge d’aigua de 
pluja, pre-reciclatge d’aigües grises, antenes, piscines, garatges, etc.,  

- comparar costos de manteniment amb els d’urbanització convencional, 
- Garantir la conservació de les característiques urbanístiques i 

arquitectòniques tradicionals del mas aïllat i de la urbanització compacte, 

- Elaboració d’uns criteris de construcció arquitectònica que mantinguin la 
coherència amb les construccions tradicionals: eixides, porxos, teulades, 
pedra vista, patis interiors, etc. 

Terminis: Curt  

Periodicitat: puntual 

Prioritat: Alta 

Sectors involucrats en la seva execució: Col·legi d’Arquitectes i Aparelladors, APS 
i DdG 

Fonts de finançament: DdG 

Valoració econòmica: 3.000 euros (estudi) 
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LÍNIA ESTRATÈGICA: A. Millora del medi urbà 

PROGRAMA: II. Millora de la mobilitat 

ACTUACIÓ: 5. Realitzar un projecte de millora i senyalització de la 
xarxa viària 

Descripció: 

L’elevada utilització del vehicle privat a Palau-saverdera, es veu reflectida en una 
saturació de la xarxa viària municipal, la qual comporta problemes de circulació, 
disminució de l’estat de conservació del paviment i per tant una disminució de les 
condicions de mobilitat i seguretat del municipi. 

Recentment, l’Ajuntament de Palau-saverdera ha signat un acord amb la Policia Local 
de Figueres per tal de realitzar un estudi de circulació del municipi, que ha de 
permetre el plantejament de noves mesures per afavorir la millora de la mobilitat del 
municipi, no només amb vehicle privat, sinó també a peu.  

Aquest estudi ha d’incidir especialment, entre d’altres, en els temes següents: 
- jerarquització de la xarxa viària (carrers principals i carrers secundaris), 
- senyalització horitzontal (stops, cediu el pas, passos de vianants,...), 
- modernització i ampliació de la senyalització vertical (carrers, places, 

entrades al municipi,...), 
- accessibilitat dels vianants (rebaixament de voreres, passos de vianants, 

carrers de prioritat invertida,...), 
- carrils bici (fer carrils per a bicicletes en les noves infraestructures,...), 
- zones d’aparcament (habilitar zones d’aparcament a la perifèria del nucli 

urbà,...), 
- condicionament de les parades de transport públic i col·lectiu (habilitar una 

zona específica per a la parada del transport públic i col·lectiu, per al refugi i 
la seguretat dels usuaris d’aquest servei), 

- accessibilitat al nucli urbà i urbanitzacions (millorar l’entrada i sortida de 
vehicles al nucli urbà i les urbanitzacions), 

- millora de la comunicació entre el nucli urbà i les urbanitzacions (viària, a 
peu i en bicicleta), 

- millora progressiva del paviment dels carrers (asfaltat o llambordes). 

Terminis: Curt 

Periodicitat: Puntual 

Prioritat: Alta 

Sectors involucrats en la seva execució: APS, CCAE, DdG 

Fonts de finançament: CCAE i DdG. 

Valoració econòmica: no es valora econòmicament ja que aquests estudis ja s’han 
iniciat i només cal fer un seguiment dels mateixos per tal que es tinguin en compte tot 
una sèrie de consideracions especificades anteriorment.  
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LÍNIA ESTRATÈGICA: A. Millora del medi urbà 

PROGRAMA: II. Millora de la mobilitat 

ACTUACIÓ:  6. Disminuir la densitat de vehicles en determinats 
períodes de l’any 

Descripció: 

S’ha detectat en els carrers interiors del municipi una alta densitat de vehicles en 
períodes de vacances i caps de setmana. L’estructura tradicional viària de Palau-
saverdera és molt estreta i tortuosa, i moltes vegades es fa difícil assumir el trànsit 
generat. 

L’objectiu d’aquesta acció és aplicar mesures per disminuir la densitat de vehicles en 
aquests períodes de l’any mitjançant: 

- Regulació de la circulació en períodes de vacances i caps de setmana. Cal 
estudiar aquelles zones on cal limitar el trànsit i establir un horari restringit a 
la circulació concretant un projecte de senyalització. 

- Creació d’una zona de trànsit alternativa amb espais d’aparcament.  

Tot això, s’ha de concretar amb un projecte així com amb una ordenança per regular-
ho. 

Terminis: Curt  

Periodicitat: Puntual 

Prioritat: Baixa 

Sectors involucrats en la seva execució: Col·legi d’Arquitectes i Aparelladors, APS 
i DdG 

Fonts de finançament: DdG 

Valoració econòmica: cost dels estudis i execucions dels projectes a desenvolupar: 
6000 euros. 

 

 

DEPLAN Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat / 15 
 



Declaració de Desenvolupament Local Sostenible  PALS de Palau-saverdera 
 

 
LÍNIA ESTRATÈGICA: A. Millora del medi urbà 

PROGRAMA: II. Millora de la mobilitat 

ACTUACIÓ: 7. Modificar la connexió entre el teixit urbà i la 
carretera 

Descripció: 

L’entrada del nucli de població de Palau està prevista que canviï degut al nou traçat 
de la carretera GI-610 al seu pas per Palau. L’objectiu d’aquest projecte és aprofitar 
la carretera actual per crear un passeig  -via cívica- peatonal i ciclista.  

Es proposa fer un estudi que contempli: 

- Nova entrada i arranjament d’aquest espai. 

- Valoritzar la porta d’entrada principal pel carrer Major. 

- Redefinir aquest espai com a passeig fins el cementiri: des de les tres cases 
unifamiliars aïllades de la urbanització del Balcó de l’Empordà, passant pel 
bar-restaurant de Ca la Júlia, la cooperativa de vi i oli fins el cementiri. Tot 
aquest espai es configurarà com un passeig de vianants.  

- S’ubicarà mobiliari urbà (papereres, senyalització del poble, plafons 
informatius d’itineraris diversos, bancs, etc.). 

- Plantació en filera de plataners (a banda i banda) per donar ombra a l’estiu. 

- Aquest projecte relligarà i arranjarà la zona d’equipaments (piscina, pistes 
poliesportives, etc.), la urbanització del Balcó de l’Empordà i l’entrada del 
poble tant pel carrer Major, com per l’avinguda dels Quintans, així com pel 
carrer Maresme.  

El projecte ha de ser atractiu tant pels habitants de Palau com per als visitants. 

Aquest sector serà el Balcó Panoràmic del poble envers la plana de l’Empordà. 

Termini: Mig  

Periodicitat: Puntual 

Prioritat: Alta 

Sectors involucrats en la seva execució: APS, Col·legi d’Arquitectes i Aparelladors 
i DdG 

Fonts de finançament: DdG 

Valoració econòmica: 60.000 euros 
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LÍNIA ESTRATÈGICA: A. Millora del medi urbà 

PROGRAMA: II. Millora de la mobilitat 

ACTUACIÓ: 8. Promoure l’ús del transport públic 

Descripció: 

La utilització del transport públic és molt reduïda al municipi, en part degut a que els 
horaris no s’adeqüen a les necessitats dels palauencs i en part per la preferència dels 
palauencs per la utilització del vehicle privat.  

La disminució de la utilització del transport públic és un fet comú a la majoria de 
municipis de l’Empordà els quals no tenen un servei de ferrocarrils i el servei 
d’autobusos és cada vegada menys freqüent. 

Aquesta és doncs una problemàtica que s’ha d’actuar conjuntament amb els altres 
municipis de la zona per fer una actuació conjunta. En aquest sentit, doncs, es 
proposen varies actuacions: 

- endegar comunicacions amb la companyia de transport públic, els municipis 
veïns, el consell comarcal, etc. per tal de fer uns horaris més continuats al 
llarg del dia. 

- formar part del CILMA (Consell d’Iniciatives Locals pel Medi Ambient), el qual 
està realitzat actuacions comunes en diferents municipis per potenciar el 
transport públic i col·lectiu. 

 

Terminis: Curt 

Periodicitat: continua 

Prioritat: Mitjana 

Sectors involucrats en la seva execució: APS, DdG, TEISA i CILMA 

Fonts de finançament: - 

Valoració econòmica: personal tècnic de l’Ajuntament 
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LÍNIA ESTRATÈGICA: A. Millora del medi urbà 

PROGRAMA: III. Gestió de la fauna 

ACTUACIÓ: 9. Realitzar un projecte de gestió de fauna vinculada 
amb l’activitat humana 

Descripció: 

La localització del nucli urbà en un entorn natural i rural implica una interacció de la 
fauna i l’home, que en alguns casos pot ser molesta. Cal que les actuacions que es 
duguin a terme respecte aquest tipus de fauna estiguin correctament coordinades i 
gestionades. La població i els agricultors han de conèixer les opcions i ajuts que se’ls 
ofereix des de les administracions, per exemple, les indemnitzacions en concepte de 
danys a l’agricultura i permisos excepcionals de caça (garsa, senglar, estornell.etc.). 

Cal doncs, elaborar un protocol per donar a conèixer les alternatives econòmiques i 
agro-ramaderes per a respectar les niades i pollades de les espècies faunístiques que 
es troben als camps de conreu en època de sega. 

Per altra banda, també és necessari elaborar un protocol per evitar o minimitzar la 
instal·lació d’espècies faunístiques molestes en el nucli urbà. 

També cal evitar tractaments aïllats contra els mosquits i coordinar totes les actuacions 
des del Servei de Control dels Mosquits. 

Terminis: Curt  

Periodicitat: Anual 

Prioritat: Mitjana 

Sectors involucrats en la seva execució: APS, Servei de Control de Mosquits, 
PNAE, PNCC.  

Fonts de finançament: Servei Control de Mosquits, DMA. 

Valoració econòmica: 3.000 €/protocol; assessorament tècnics municipals. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA: A. Millora del medi urbà 

PROGRAMA: III. Gestió de la fauna 

ACTUACIÓ: 10. Tenir un control dels animals de companyia 

Descripció: 

A Palau-saverdera manquen alguns animals de companyia per censar i “microxipar”. 
Segons el Decret 170/2002, d’11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos 
considerats potencialment perillosos, cal efectuar un control dels animals de 
companyia: censat, xapat i expedició de llicència de tinença de gossos potencialment 
perillosos. 

A més, també cal capturar els animals de companyia abandonats que corren en 
llibertat o semi-llibertat pel municipi. 

 

Terminis: Curt 

Periodicitat: puntual 

Prioritat: Alta 

Sectors involucrats en la seva execució: APS i DMA 

Fonts de finançament: imputable mitjançant taxa als propietaris de gossos.  

Valoració econòmica: personal tècnic de l’Ajuntament.  
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LÍNIA ESTRATÈGICA: A. Millora del medi urbà 

PROGRAMA: IV. Valorització i potenciació del patrimoni cultural, 
natural i històric 

ACTUACIÓ: 11. Crear una “Imatge corporativa” 

Descripció: 

Creació d’una “Imatge Corporativa” que englobi totes les potencialitats, naturals, 
històriques, arqueològiques, del patrimoni del nucli urbà, etc., i configuri des de 
l’abstracció unes imatges per difondre els valors intrínsecs del municipi en el context 
comarcal i català. 

Potencialitats a destacar: 
- Situació privilegiada respecte a la plana de l’Empordà: Balcó de l’Empordà. 
- Un patrimoni megalític per descobrir. 
- Un municipi a 5 km de la costa. 
- Un municipi amb una herència històrica de camins i senders. 
- Un municipi amb un patrimoni històric i cultural. 
- Una xarxa hidrogràfica de recs i rieres a valoritzar. 
- Un 52% de terme municipal protegit com a parc natural (PNCC i PNAE). 
- Potenciació d’una marca de productes natural i culturals: “VERDERA”. 

 
Els dos parcs Naturals, les restes megalítiques, el patrimoni arquitectònic de feixes de 
pedra seca, les fonts, els recs i rieres, els forests centenaris, la història de Palau, el 
seu nucli urbà tricentennari, etc. són els pilars del patrimoni cultural del poble.  

Així mateix, si s’escau, es planteja la necessitat d’acordar a nivell comarcal (entitats, 
sector turístic, empresaris, etc.) la definició pràctica de les idees de la “Imatge 
Corporativa”: rutes, projectes d’adequació i senyalització, i un programa de promoció 
continuada a nivell comarcal. 

Es contractarà el servei d’un professional de la comunicació i de la imatge per a 
realitzar i rellançar la creació de la “Imatge Corporativa”. 

Terminis: Llarg  

Periodicitat: Puntual 

Prioritat: Baixa 

Sectors involucrats en la seva execució: APS.  

Fonts de finançament: CCAE, DdG. 

Valoració econòmica: 3.000 euros 
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LÍNIA ESTRATÈGICA: B. Valorització, conservació i recuperació del patrimoni 
natural 

PROGRAMA: V. Valorització del patrimoni natural 

ACTUACIÓ: 12. Realitzar un projecte de valorització del Turó del 
vent 

Descripció: 

El Turó del Vent és un turó de 25 metres d’alçada situat a la zona del Parc Natural 
dels Aiguamolls de l’Empordà.  

Formular un projecte de restauració ecològica per intervenir en tot el paratge, 
facilitant la millora dels hàbitats terrestres. A més, dotar l’espai d’uns miradors i zones 
d’aparcament amb plafons interpretatius de l’espai adreçats a l’ús ecoturístic i 
naturalístic de l’entorn d’aquest. L’actuació tindrà en compte de no afectar els usos 
del sòl actuals. Cal arranjar i mantenir la torre cilíndrica de pedra vista al cim del turó. 

El manteniment del conjunt del Turó es podrà fer amb el suport del Departament de 
Medi Ambient, organisme responsable de totes les funcions de control del medi, ja 
que aquest espai està tot inclòs en la zona de Parc. 

Paral·lelament, i en el marc de l’espai natural dels Aiguamolls de l’Empordà es 
formularà un projecte de protecció hidrològica, i alhora forestal, d’aquesta zona fins al 
Canal del Mig, que asseguri la seva correcta ordenació i conservació d’acord amb les 
seves funcions socials i ecològiques com a font de proveïment d’aigua i com a hàbitat 
natural de l’espai. 

Actuació inclosa en el Pla Especial de Regulació dels Usos del Sòl No Urbanitzable. 

Termini: Llarg  

Periodicitat: Anual 

Prioritat: Mitjana 

Sectors involucrats en la seva execució: APS, DMA, ACA, etc.  

Fonts de finançament: ACA, DMA (Parc Natural Aiguamolls de l’Empordà), 
programa LIFE Unió Europea, fundacions i patrocinadors privats. 

Valoració econòmica: 6.000 € per al projecte i 60.000 € per a l’execució   
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LÍNIA ESTRATÈGICA: B. Valorització, conservació i recuperació del patrimoni 
natural 

PROGRAMA: V. Valorització del patrimoni natural 

ACTUACIÓ: 13. Realitzar un projecte de valorització de la Serreta de 
la Coromina (Serra de la Garriga) 

Descripció: 

La Serreta de la Coromina (Serra de la Garriga) és un dels principals hàbitats 
aquàtics del municipi. Es formularà un projecte de restauració ecològica per intervenir 
en tot el paratge, facilitant la millora dels hàbitats aquàtics (closa Saloma gran i petita 
i bassa Simona) i dotant-la d’uns miradors adreçats a l’ús ecoturístic i naturalístic de 
l’entorn d’aquest. L’actuació tindrà en compte de no afectar l’aqüífer subterrani. Cal 
reordenar el sector sud on hi ha l’abocador supramunicipal Roses-Palau. 

El manteniment de les basses i el turó de les Garrigues es podrà fer amb el suport de 
l’Agència Catalana de l’Aigua, organisme responsable de totes les funcions de control 
de qualitat dels domini públic hidràulic, i el Parc Natural del Aiguamolls de l’Empordà, 
ja que aquest espai està tot inclòs en la zona de Parc. Aquestes funcions podrien 
gestionar-se, en cas de constituir-se un organisme mixt, entre ambdós organismes. 

Paral·lelament, i en el marc de l’espai natural dels Aiguamolls de l’Empordà, es 
formularà un projecte de protecció hidrològica i forestal de la conca de la capçalera 
del rec de Cap de Terme que asseguri la seva correcta ordenació i conservació 
d’acord amb les seves funcions socials i ecològiques com a font de proveïment 
d’aigua i com a hàbitat natural. 

Actuació inclosa en el Pla Especial de Regulació dels Usos del Sòl No Urbanitzable. 

Termini: Llarg  

Periodicitat: Anual 

Prioritat: Mitjana 

Sectors involucrats en la seva execució: APS, DMA, ACA, etc.  

Fonts de finançament: ACA, DMA (Parc Natural Aiguamolls de l’Empordà), 
programa LIFE Unió Europea, fundacions i patrocinadors privats. 

Valoració econòmica: 6.000 € per al projecte i 70.000 € per a l’execució   
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LÍNIA ESTRATÈGICA: B. Valorització, conservació i recuperació del patrimoni 
natural 

PROGRAMA: V. Valorització del patrimoni natural 

ACTUACIÓ: 14. Realitzar un projecte de valorització del Bosc de la 
Roja 

Descripció: 

El bosc de la Roja és un dels principals hàbitats de vegetació i fauna mediterrània 
amb un bosc d’alzines sureres centenàries. L’Ajuntament formularà un projecte de 
restauració ecològica per intervenir en tot el paratge, facilitant la millora dels hàbitats, 
en especial de l’habitat de ribera: el rec del mas Oriol i els seus dos afluents; del Bac i 
de Planells. Es dotarà d’uns miradors adreçats a l’ús ecoturístic i naturalístic, al costat 
del camí d’accés, així com d’uns plafons interpretatius de l’entorn d’aquest. Cal 
delimitar l’espai amb tanques vegetals. 

El manteniment de l’espai es podrà fer amb el suport del Departament de Medi 
Ambient, directament, i del Parc Natural de Cap de Creus.  

Paral·lelament, i en el marc de l’espai natural del Bosc de la Roja es formularà un 
projecte de protecció del bosc d’alzines sureres centenàries que asseguri la seva 
correcta ordenació i conservació d’acord amb les seves funcions socials i ecològiques 
com a font de suro i com a hàbitat natural. 

Actuació inclosa en el Pla Especial de Regulació dels Usos del Sòl No Urbanitzable. 

Termini: Llarg  

Periodicitat: Anual 

Prioritat: Mitjana 

Sectors involucrats en la seva execució: APS, DMA, PNCC, etc.  

Fonts de finançament: DMA, Parc Natural del Cap de Creus, programa LIFE Unió 
Europea, fundacions i patrocinadors privats 

Valoració econòmica: 4.000 € per al projecte i 20.000 € per a l’execució   
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LÍNIA ESTRATÈGICA: B. Valorització, conservació i recuperació del patrimoni 
natural 

PROGRAMA: VI. Recuperació de zones degradades 

ACTUACIÓ: 15. Realitzar un projecte de recuperació de vores de 
recs i rieres 

Descripció:  

Les vores dels recs i rieres que descendeixen de la Serra de Rodes o Verdera cap a 
la plana empordanesa tot travessant el municipi de nord a sud es troben en general 
en un estat de degradació de la vegetació ripària. Les vores de recs i rieres són 
sistemes de gran importància per la seva funció d’hàbitat i/o recer per multitud 
d’espècies animals i vegetals. 

El projecte té l’objectiu de revegetar les vores de recs i rieres en punts estratègics per 
afavorir la dispersió de la vegetació autòctona pròpia de la zona, consolidant així el 
sistema ripari. 

Termini: Mig 

Periodicitat: Puntual 

Prioritat: Alta 

Sectors involucrats en la seva execució: APS, PNCC, PNAE, ACA   

Fonts de finançament: ACA 

Valoració econòmica: 3.000 €  
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LÍNIA ESTRATÈGICA: B. Valorització, conservació i recuperació del patrimoni 
natural 

PROGRAMA: VI. Recuperació de zones degradades 

ACTUACIÓ: 16. Realitzar un projecte de recuperació de zones 
afectades per incendis forestals 

Descripció: 

La zona nord del terme municipal, i en especial la Serra de Rodes, s’ha vist afectada 
de forma recurrent pels incendis forestals. Degut a les característiques del sòl i a la 
freqüència del foc, aquestes àrees presenten certa dificultat de regenerar la coberta 
vegetal. 

Per això, cal realitzar un projecte de recuperació de zones afectades per incendis 
forestals el qual contempli: 

- Evitar l’enretirada de la totalitat dels arbres cremats en les zones afectades 
recentment pel foc i evitar el trepig a les zones cremades en la mesura del 
possible. 

- Reforestar amb espècies arbòries autòctones les feixes per evitar l’erosió i 
afavorir la regeneració de la vegetació en les zones afectades recurrentment 
pel foc. 

- Revegetar amb barreja de gramínies i lleguminoses en punts concrets on el 
risc d’erosió és acusat i les característiques del sòl dificulten la recuperació 
espontània de la vegetació. 

Termini: Curt  

Periodicitat: Puntual 

Prioritat: Alta 

Sectors involucrats en la seva execució: APS, PNCC, ADF Verdera  

Fonts de finançament: ADF Verdera, PNCC, Fons Estructurals UE 

Valoració econòmica: Projecte: 3.000 € ; execució: 1.500 €/ha 
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LÍNIA ESTRATÈGICA: B. Valorització, conservació i recuperació del patrimoni 
natural 

PROGRAMA: VI. Recuperació de zones degradades 

ACTUACIÓ: 17. Realitzar un projecte de recuperació de les antigues 
pedreres de quars 

Descripció: 

Les antigues pedreres de quars, situades al vessant sud de la Serra de Verdera, 
generen un impacte paisatgístic visible des de tota la plana empordanesa.  

Cal fer un projecte de recuperació de les antigues pedreres de quars i, en cas de que 
de moment no es pugui duu a terme la restauració, fer un estudi de visuals i 
apantallament. 

La recuperació d’aquest espai suposarà l’eliminació d’aquest impacte alhora que 
dóna un valor afegit a la zona. 

Termini: Llarg 

Periodicitat: Puntual 

Prioritat: Baixa 

Sectors involucrats en la seva execució: PNCC, APS 

Fonts de finançament: PNCC, empresa explotadora, Life natura (si s’adequa com a 
espai humit). 

Valoració econòmica: Projecte: 2.000 € ; Execució: 180.000 € ; Cost de 
l’apantallament segons estudi de visuals. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA: B. Valorització, conservació i recuperació del patrimoni 
natural 

PROGRAMA: VI. Recuperació de zones degradades 

ACTUACIÓ: 18. Realitzar un projecte de recuperació de les basses 
del Camí Ral 

Descripció: 

Les dues basses del Camí Ral són espais amb un gran potencial biològic, actualment 
limitat i malmès pels abocaments incontrolats de tot tipus de runa i deixalles a les 
basses. 

Cal evitar l’abocament il·legal de tot tipus de deixalles i establir un sistema de 
conscienciació dels propietaris a través de la mediació de l’Ajuntament. 

Així mateix, s’ha d’elaborar un projecte de recuperació de les Basses del Camí Ral, el 
qual ha de contemplar l’arranjament i revegetació de marges, analítiques d’aigües, 
etc., per tal d’adequar les basses per a l’establiment de diverses espècies d’interès, la 
presència de les quals està assegurada donada la proximitat del PNAE. 

Termini: Mig 

Periodicitat: Puntual 

Prioritat: Baixa 

Sectors involucrats en la seva execució: APS, PNAE 

Fonts de finançament: PNAE, Life (Fons estructurals UE) 

Valoració econòmica: Projecte: 3.000 €; Execució 30.000 €  
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LÍNIA ESTRATÈGIC: B. Valorització, conservació i recuperació del patrimoni 
natural 

PROGRAMA: VII. Conservació de zones d’alta biodiversitat 

ACTUACIÓ: 19. Aplicació de les mesures de prevenció d’incendis 

Descripció: 

La recurrència dels incendis a la zona nord del municipi i la casuística del seu origen 
(el 75% dels incendis iniciats entre 1990 i el 2002 al municipi estaven causats 
directament per l’home) fan urgent l’aplicació de mesures preventives. 

És per aquest motiu que cal l’aplicació urgent de les mesures de prevenció d’incendis 
previstes al Pla de Prevenció d’Incendis de l’ADF Verdera. 

Donades les causes principals de l’origen dels incendis, es fa imprescindible la 
realització d’una campanya de conscienciació ciutadana per a la sensibilització 
respecte als incendis forestals i l’ús públic d’aquests espais. 

Termini: Curt  

Periodicitat: puntual 

Prioritat: Alta 

Sectors involucrats en la seva execució: APS, ADF Verdera, DdG, CCAE, DMA, 
etc.  

Fonts de finançament: DMA, ADF Verdera, DdG  

Valoració econòmica: Segons PPIF 
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LÍNIA ESTRATÈGICA: B. Valorització, conservació i recuperació del patrimoni 
natural 

PROGRAMA: VI. Recuperació de zones degradades 

ACTUACIÓ: 20. Protecció d’estructures tradicionals que 
afavoreixen la biodiversitat 

Descripció: 

Per tal d’afavorir la biodiversitat, cal protegir els marges agrícoles existents i instaurar 
nous espais de vorada, donant continuïtat a la xarxa; evitar-ne les cremes i estassades; 
crear guarets amb aquesta mateixa finalitat i per reforçar la xarxa; i protegir els murs de 
pedra seca i construccions afins i realitzar-ne el catàleg. 

A més, cal adoptar polítiques municipals que permetin la supervivència del sistema 
de closes i prats de dall i la vegetació associada als recs i drenatges que els envolten.

Termini: Curt  

Periodicitat: Continuada 

Prioritat: Mitjana 

Sectors involucrats en la seva execució: APS, DMA, PNCC, PNAE, DARP, etc.  

Fonts de finançament: DARP, Fons Estructurals UE 

Valoració econòmica: 2.000 € 
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LÍNIA ESTRATÈGICA: B. Valorització, conservació i recuperació del patrimoni 
natural 

PROGRAMA: VII. Conservació de zones d’alta biodiversitat 

ACTUACIÓ: 21. Agilitar les expropiacions previstes pel PNAE 

Descripció: 

Agilitar el canvi de titularitat dels terrenys expropiats pel PNAE per tal de poder-hi 
aplicar una gestió d’acord amb la resta d’espais del parc. 

Termini: Curt  

Periodicitat: Puntual 

Prioritat: Mitjana 

Sectors involucrats en la seva execució: APS, PNAE.  

Fonts de finançament: Realitzat pels serveis jurídics de l’APS i DMA.  

Valoració econòmica: personal tècnic de l’Ajuntament 
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LÍNIA ESTRATÈGICA: B. Valorització, conservació i recuperació del patrimoni 
natural 

PROGRAMA: VII. Conservació de zones d’alta biodiversitat 

ACTUACIÓ: 22. Endegar la regulació de l’accés motoritzat al medi 
natural segons Decret 166/1998 

Descripció: 

L’Ajuntament ha d’instar al Consell Comarcal l’elaboració de l’inventari de camins rurals, 
camins i pistes forestals segons Decret 166/1998. Així mateix, s’ha de regular l’accés 
motoritzat al medi natural, per la qual cosa caldrà modificar els usos actuals (si cal) dels 
camins rurals i camins i pistes forestals un cop confeccionat l’inventari. 

Termini: Curt  

Periodicitat: Puntual 

Prioritat: Alta 

Sectors involucrats en la seva execució:  APS, CCAE, DMA. 

Fonts de finançament: CCAE, DMA. 

Valoració econòmica: aplicable al CCAE 
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LÍNIA ESTRATÈGICA: B. Valorització, conservació i recuperació del patrimoni 
natural 

PROGRAMA: VIII. Gestió del medi natural 

ACTUACIÓ: 23. Definir el termenament del domini públic hidràulic i 
la zona de policia dels cursos fluvials de Palau-
saverdera  

Descripció: 

El terme municipal de Palau-saverdera està solcat per tot una sèrie de recs i rieres, que 
des de la muntanya es dirigeixen a la plana empordanesa. L’objectiu d’aquesta actuació 
és de definir l’espai d’ús públic dels cursos fluvials i regular les activitats en les zones de 
protecció oficial. Complementàriament es podran definir els àmbits de curs fluvial, 
sistema fluvial i zona inundable, proposats com a sistemes urbanístics per l’Agencia 
Catalana de l’Aigua (ACA) de la xarxa hidrogràfica, aigües i fonts i recollits així per 
aquesta normativa. 

L’Ajuntament, amb la col·laboració de l’ACA, ha de definir sobre el territori, i en base 
a una cartografia específica, totes les zones de protecció hidrològica: la zona de 
domini públic hidràulic (DPH), la zona de servitud i la zona de policia. Aquestes 
delimitacions establertes seran variable segons la topografia del sòl. A més, es 
tindran en compte els Criteris tècnics a tenir en compte per l'Agència Catalana de 
l'Aigua en l'elaboració dels informes preceptius en la tramitació del planejament 
urbanístic de 28 de juny de 2001. 

Es podran impulsar des de l’Ajuntament actuacions de millora d’aquest espai fluvial 
en la zona de domini públic. Així, allà on hi hagi activitats dins la zona de DPH, 
l’Ajuntament disposarà del marc legal per tal de poder pactar amb cadascuna 
d’aquestes activitats alguns canvis en l’espai que ocupen. 

A més, es considera actuació prioritària les neteges i millores de les rieres que 
solquen el municipi.    

Actuació inclosa en el Pla Especial de Regulació dels Usos del Sòl No Urbanitzable. 

Terminis: Curt  

Periodicitat: Puntual 

Prioritat: Alta 

Sectors involucrats en la seva execució: APS, ACA 

Fonts de finançament: ACA. 

Valoració econòmica: 60.000 €  
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LÍNIA ESTRATÈGICA: B. Valorització, conservació i recuperació del patrimoni 
natural 

PROGRAMA: VIII. Gestió del medi natural 

ACTUACIÓ: 24. Realitzar un projecte de gestió dels recursos 
hídrics 

Descripció: 

Realitzar un projecte de gestió dels recursos hídrics en el qual es realitzi: 

- Control quantitatiu de la dinàmica d’ús de l’aigua com a recurs i de la seva 
aportació a les zones d’aiguamoll.  

- Control de la qualitat de l’aigua que arriba a aquestes zones (nitrats, 
pesticides, etc.). 

- Quantificar i realitzar el seguiment dels nivells de salinització del Rec Madral. 

- Evitar els canvis bruscos dels cabals dels cursos d’aigua permanents i 
permetre l’estacionalitat dels cabals d’aquells cursos amb una dinàmica 
natural d’èpoques d’eixut. 

Termini: Llarg 

Periodicitat: Anual 

Prioritat: Mitjana 

Sectors involucrats en la seva execució: PNAE, APS, PNCC, DMA 

Fonts de finançament: PNAE, Fons Estructurals, DMA 

Valoració econòmica: 2.000 €/anuals pel seguiment.  
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LÍNIA ESTRATÈGICA: B. Valorització, conservació i recuperació del patrimoni 
natural 

PROGRAMA: VIII. Gestió del medi natural 

ACTUACIÓ: 25. Portar a terme estudis de fauna 

Descripció: 

Hi ha una manca d’estudis de fauna del municipi per això és necessari realitzar un 
catàleg de fauna (invertebrats inclosos), així com un seguiment de l’evolució de les 
poblacions faunístiques (en la distribució i en la densitat) per adequar el maneig de 
l’hàbitat. 

Així mateix, també caldrà elaborar un inventari de petits punts d’aigua d’interès per a 
la fauna i la vegetació (pous, safareigs, abeuradors, etc.). 

Termini: Llarg 

Periodicitat: Puntual 

Prioritat: Baixa 

Sectors involucrats en la seva execució: DMA, APS 

Fonts de finançament: DMA, negociable convenis pràctiques amb les universitats. 

Valoració econòmica: entre 9.000 i 30.000 €, segons exhaustivitat i col·laboracions. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA: B. Valorització, conservació i recuperació del patrimoni 
natural 

PROGRAMA: VIII. Gestió del medi natural 

ACTUACIÓ: 26. Fer un projecte de minimització de l’efecte barrera 
de les infraestructures viàries  

Descripció: 

La carretera GI-610, de Vilajuïga a Roses, és la principal via de comunicació des de 
l’interior a la costa, en aquests sectors urbans de peu de muntanya dins la serra de 
Rodes. Aquesta carretera, així com les carreteres GI-6102 i GI-6103, generen un 
efecte barrera que suposa un perill constant per a la fauna. 

És oportú estudiar en detall els efectes d’aquestes vies de comunicació per al pas de 
la fauna i definir, si s’escau, mesures i actuacions (passos de fauna, ecoconductes, 
tanques protectores, etc.) que en corregeixin el seu impacte. La normativa indica els 
hàbitats, les espècies i la fauna del municipi que tenen un especial interès 
naturalístic. A més, s’ha de fer un seguiment regular, com a mínim dues vegades a 
l’any, dels indrets determinats en l’estudi, per tal de determinar l’adequació i millora 
de la permeabilitat de les carreteres per a la fauna.  

L’Ajuntament podrà acordar amb alguna entitat local un petit ajut que permeti endegar 
aquest seguiment. Alternativament, i seguint alguns models escandinaus, es podria 
iniciar un projecte més ambiciós de participació i educació ambiental d’adopció 
d’hàbitats i espais naturals locals per part de persones o col·lectius del municipi1. 

Per altra banda, s’han de realitzar unes mesures correctores de l’impacte sobre la 
vegetació i el paisatge, com pot ser la revegetació dels marges de la calçada 
(hidrosembra, amb plantació d’espècies arbustives, plantació de pantalles arbòries, 
camuflatge d’elements negatius del paisatge, creació de caballons de terra situats 
entre l’element i la calçada -d’1-1,5 m d’alçada màxima- revegetats, etc. ); la 
restauració d’àrees degradades -recuperació de les àrees que es troben en un estat 
de degradació més important-. 

També caldria realitzar un estudi de l’impacte de la línia d’alta tensió sobre els ocells. 

Terminis: Llarg 

Periodicitat: Projecte puntual i seguiment anual 

Prioritat: Baixa 

Sectors involucrats en la seva execució: APS, DGPNMF, entitats i escola.  

Fonts de finançament: DGPNF, programa LIFE, fundacions i DdG. 

Valoració econòmica: Projecte: 12.000 € ; Execució: 90.000 € i 1.000 €/a 

 

                                                 
1 Al Comptat d’StorstrØm (Dinamarca) el projecte “Adopta una planta silvestre” suposa el seguiment de prop de 110 
indrets del municipi per part de 80 persones, entitats i escoles que els visiten una vegada a l’any, amb la supervisió 
d’un responsable tècnic del projecte. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA: B. Valorització, conservació i recuperació del patrimoni 
natural 

PROGRAMA: IX. Impulsar bones pràctiques agrícoles i ramaderes 

ACTUACIÓ: 27. Fomentar pràctiques agrícoles i ramaderes 
tradicionals i respectuoses amb el medi 

Descripció: 

Degut als baixos rendiments d’algun tipus de conreus, s’endevina una tendència a 
substituir les pràctiques agrícoles tradicionals i els conreus de secà pel regadiu. Aquest 
últim és un sistema que genera uns impactes sobre el medi molt més importants, i més 
encara, en una zona com aquesta on els recursos hídrics són limitats i on l’aplicació de 
fertilitzants i fitosanitaris pot empitjorar la qualitat de l’aigua freàtica de consum per a la 
població i per el PNAE. 

Així doncs, algunes bones pràctiques a seguir per tal de reduir l’impacte ambiental de 
les pràctiques agrícoles i ramaderes són les següents: 

- Fomentar les pràctiques agrícoles tradicionals de secà per evitar la implantació 
progressiva del regadiu, ambientalment molt més agressiu.  

- Incentivar econòmicament les actuacions a través dels Parcs Naturals o bé de 
fons estructurals. 

- Garantir la permanència dels nuclis de vinya. 

- Conservar els oliverars, evitant-ne l’increment del nombre de peus per hectàrea i 
els treballs entre arbres, mitjançant línies d’ajut. 

- Impulsar la ramaderia extensiva davant la intensiva entre els propietaris, 
mitjançant, si cal, la implantació d’estratègies comunals de pastoreig. 

Termini: Llarg  

Periodicitat: Continua 

Prioritat: Mitjana 

Sectors involucrats en la seva execució: APS, PNCC, PNAE. 

Fonts de finançament: DARP, Fons Estructurals UE, 

Valoració econòmica: 9.000 €/campanya. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA: B. Valorització, conservació i recuperació del patrimoni 
natural 

PROGRAMA: X. Reordenament de les construccions il·legals 

ACTUACIÓ: 28. Elaborar el Pla Especial de reordenament de la zona 
comercial i industrial per sobre de la carretera GIV-
610 

Descripció: 

Elaborar un Pla Especial de Reordenament en SNU de la zona comercial i industrial 
per sobre de la carretera GI-610. L’estudi reordenarà l’ús i l’activitat actual fent-lo 
compatible amb la zona agrícola.  

Així mateix, s’estudiarà en detall la modificació del Pla General d’Ordenació Urbana 
de Roses en la modificació puntual a través d’un Pla Parcial de la zona industrial del 
paratge de les Garrigues, emmarcant la zona comercial i industrial dins el 
Planejament Urbanístic Comarcal. 

Actuació inclosa en el Pla Especial de Regulació dels Usos del Sòl No Urbanitzable. 

Termini: Curt 

Periodicitat: Puntual 

Prioritat: Alta 

Sectors involucrats en la seva execució: Direcció General d’Urbanisme, Col·legi 
d’Arquitectes, Ajuntament de Palau-saverdera i Diputació de Girona 

Fonts de finançament: DGU 

Valoració econòmica: 6.000 € 
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LÍNIA ESTRATÈGICA: B. Valorització, conservació i recuperació del patrimoni 
natural 

PROGRAMA: X. Reordenament de les construccions il·legals 

ACTUACIÓ: 29. Elaborar el Pla Especial de reordenament de les 
construccions il·legals de Mas Blanc i 
enderrocament de les construccions il·legals de 
Pedra Coberta, costat del cementiri i les Garrigues 
(costat de la zona industrial de Roses) 

Descripció: 

Els anys 80 es produí un procés de parcel·lació i d’edificació de les zones de Pedra 
Coberta, Terra Mala, costat cementiri i Mas Blanc, que fins avui no ha sigut possible 
pautar correctament. 

Per aquest motiu es proposa elaborar un Pla Especial de reordenament en SNU de 
les construccions il·legals de Mas Blanc degut al seu caràcter. L’estudi reordenarà 
l’ús i l’activitat actual. 

Per altra banda, es proposa enderrocar les construccions il·legals de Pedra Coberta, 
costat del cementiri i les Garrigues (costat de la zona industrial de Roses), degut a la 
tipologia d’aquestes construccions il·legals. 

Actuació inclosa en el Pla Especial de Regulació dels Usos del Sòl No Urbanitzable. 

 

Terminis: Curt 

Periodicitat: Puntual 

Prioritat: Alta 

Sectors involucrats en la seva execució:  APS, PNAE (DMA) i DGU 

Fonts de finançament: PNAE (DMA) i DGU 

Valoració econòmica: 9.000 € 
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LÍNIA ESTRATÈGICA: B. Valorització, conservació i recuperació del patrimoni 
natural 

PROGRAMA: XI. Valorització i potenciació del patrimoni cultural, 
natural i històric 

ACTUACIÓ: 30. Realitzar un projecte de restauració i valorització 
del patrimoni històric-arqueològic 

Descripció: 

Les restes megalítiques, així com els masos, masies, ermites, etc. de Palau-
savardera són un dels pilars del patrimoni cultural del poble. L’Ajuntament formularà 
un projecte de restauració històrico-arqueològica per intervenir en tots els paratges 
del municipi i en especial a la descoberta de noves restes arqueològiques i 
històriques. 

Cal reordenar totes les restes megalítiques i d’altres elements d’interès (ermites, 
masies, etc.) a través de camins, plafons informatius, itineraris, neteja, etc.  

Els diversos espais amb restes es dotaran d’uns miradors adreçats a l’ús arqueològic, 
turístic i naturalístic. L’actuació tindrà en compte de no afectar possibles restes 
megalítiques. El manteniment de les restes es podrà fer amb el suport del 
Departament de Cultura, organisme responsable de totes les funcions de control dels 
bens d’interès, i del Parc Natural de Cap de Creus, ja que aquest espai està en part 
inclòs en la zona de Parc. Aquestes funcions podrien gestionar-se, en cas de 
constituir-se un organisme mixt entre ambdós organismes. 

Actuació inclosa en el Pla Especial de regulació dels usos del sòl no urbanitzable. 

Terminis: Llarg  

Periodicitat: Trianual 

Prioritat: Baixa 

Sectors involucrats en la seva execució: APS i PNCC 

Fonts de finançament: Departament de Cultura i DMA (Parc Natural Cap de Creus). 

Valoració econòmica: 6.000 € per al projecte i 80.000 €  per a l’execució   
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LÍNIA ESTRATÈGICA: B. Valorització, conservació i recuperació del patrimoni 
natural 

PROGRAMA: XI. Valorització i potenciació del patrimoni cultural, 
natural i històric 

ACTUACIÓ: 31. Realitzar un projecte de millora i senyalització dels 
camins rurals 

Descripció: 

D’acord amb el Títol II, Capítol IV de la normativa d’ordenació, els camins principals 
de Palau es plantegen com una xarxa de camins rurals de 4 metres d’amplada.  

De manera progressiva l’Ajuntament promourà el condicionament dels camins rurals, 
prioritzant aquells camins que donen un major servei als habitants de l’entorn rural de 
Palau. L’asfaltat dels camins que es creguin oportuns es farà en base a la topografia 
dels camins actuals, sense obrir nous trams ni crear grans terraplens ni desmunts, 
amb una amplada mínima i aprofitant per fer àrees per facilitar el pas a peu de camí, 
d’una longitud d’uns 20 metres i separades entre elles per uns 50 metres. 

L’actuació també inclou la senyalització de la xarxa de camins rurals de Palau, 
seguint els criteris plantejats a l’article 37 de la normativa. 

D’acord amb l’anàlisi feta a la Memòria d’ordenació, el condicionament ha d’anar enfocat 
als camins rurals principals i secundaris, als senders i a les pistes.  

 

Termini: Curt 

Periodicitat: Anual 

Prioritat: Mitjana 

Sectors involucrats en la seva execució: APS i CCAE 

Fonts de finançament: PTOP 

Valoració econòmica: 42.000 €/any  
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LÍNIA ESTRATÈGICA: B. Valorització, conservació i recuperació del patrimoni 
natural 

PROGRAMA: XI. Valorització i potenciació del patrimoni cultural, 
natural i històric 

ACTUACIÓ: 32. Fer el disseny i la redacció d’un tríptic o fulletó amb 
un itinerari del patrimoni natural, cultural i històric 

Descripció: 

El municipi de Palau-saverdera té un patrimoni cultural, natural i històric molt ric, el 
qual és objecte de descoberta tant pels mateixos conciutadans com pels nens de 
l’escola, els veïns d’altres pobles i els turistes.  

Per aquest motiu, es proposa formular un projecte de disseny i redacció d’un tríptic o 
fulletó amb diferents itineraris del patrimoni cultural, natural i històric. Així mateix es 
podrà confeccionar un vídeo i un CD pedagògic per als nens del poble i dels voltants. 

Tanmateix, i si s’escau, es planteja la necessitat d’acordar a nivell comarcal, amb les 
entitats, amb el sector turístic, etc. la definició de noves rutes, i executar els projectes 
d’adequació i senyalització, i un programa de promoció continuada dels mateixos que 
inclogui l’edició de materials promocionals i tríptics-guia d’edició regular. 

Aquest projecte informarà dels valors culturals, històrics i alhora naturals de Palau, 
així com dels seus serveis. Es pot proposar imprimir un mapa, un llibre, un vídeo i un 
CD de Palau-saverdera. 

Es pot incloure el Catàleg de Protecció del Patrimoni de Palau-saverdera amb tots els 
elements a protegir. Caldrà doncs definir les característiques d’aquest fulletó 
mitjançant un document  que aprovi el ple municipal.  

Termini: Llarg  

Periodicitat: Puntual 

Prioritat: Baixa 

Sectors involucrats en la seva execució: APS, CCAE, DdG 

Fonts de finançament: CCAE i DdG. 

Valoració econòmica: 5.000 €    
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LÍNIA ESTRATÈGICA: C. Promoció d’un teixit econòmic i social equilibrat i 
sostenible 

PROGRAMA: XI. Diversificar l’economia local 

ACTUACIÓ: 33. Realitzar un programa de promoció econòmica 

Descripció:  

El municipi de Palau-saverdera disposa d’uns sectors sencudaris i terciaris poc 
diversificats i inclús amb algunes mancances. Actualment, el principal motor de 
l’activitat econòmica de Palau-saverdera és la construcció. Cal tenir en compte, però, 
que aquest sector ha disminuït considerablement a Catalunya i que els serveis s’han 
estancat. 

És per aquest motiu, que es proposa realitzar un programa de promoció econòmica, 
el qual inclogui formació, assessorament, informació, tutoria de projectes, etc.  

Així mateix, cal que es fomenti la iniciativa empresarial de nova creació i les oportunitats 
d’ocupació laboral, a través de les noves tecnologies, per tal d’evitar l’emigració 
palauenca cap a altres nuclis. 

Termini: Llarg  

Periodicitat: Puntual 

Prioritat: Mitjana 

Sectors involucrats en la seva execució: APS 

Fonts de finançament: Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya 

Valoració econòmica: 6.000 € 
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LÍNIA ESTRATÈGICA: C. Promoció d’un teixit econòmic i social equilibrat i 
sostenible 

PROGRAMA: XI. Diversificar l’economia local 

ACTUACIÓ: 34. Impulsar la comercialització de productes locals 
“VERDERA” 

Descripció:  

Creació d’un producte municipal patrimonial que es converteixi en un focus d’atracció 
per a nous visitants i usuaris. Creació de la marca territorial i de producte: “Verdera”. 

Actualment a Palau-saverdera no existeix cap productor d’agricultura ecològica. 
Donada la importància de la superfície agrícola de Palau (prop de 500 ha) i d’una 
demanda creixent de productes naturals i ecològics per part dels ciutadans, les 
actuacions anteriors ja han plantejat l’interès d’impulsar sistemes de producció 
ecològica i integrada al municipi amb productes com oli, vi, mel, suro, llenya, herbes 
remeieres dins el marc de producte “VERDERA”.  

Paral·lelament és interessant que aquests productes trobin una sortida comercial a 
Palau (per exemple obrint una agro-botiga), i a municipis veïns (comercialització de 
productes ecològics a municipis turístics de la costa), de manera que es redueixin així 
els costos ambientals de desplaçament dels productes frescos de consum. 

L’objectiu de l’actuació serà el d’iniciar converses amb els sectors implicats (agrícola i 
comerç), elaborar un pla de viabilitat i impulsar la iniciativa privada per concretar el 
projecte. 

Terminis: Llarg  

Periodicitat: Puntual 

Prioritat: Baixa 

Sectors involucrats en la seva execució: APS, DARP, sector agrícola i ramader, 
sector comercial. 

Fonts de finançament: Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya, 
ajuts del Departament de Comerç per als comerços locals 

Valoració econòmica: 8.000 €  (per a les converses i l’estudi de viabilitat) 
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LÍNIA ESTRATÈGICA: C. Promoció d’un teixit econòmic i social equilibrat i 
sostenible 

PROGRAMA: XII. Potenciar un turisme més sostenible 

ACTUACIÓ: 35. Impulsar l’ecoturisme 

Descripció:  

Pel que fa a promocionar el turisme del municipi, ocupen un lloc preferent les 
modalitats de turisme vinculades a l’oferta de turisme cultural, de natura i educatiu. 

Palau-saverdera presenta unes característiques idònies per a l’ecoturisme. Per una 
banda, l’ecoturisme busca llocs amb un potencial natural, cultural i històric com el de 
Palau-saverdera. Per altra banda, l’ecoturisme pot contribuir a la conservació del 
patrimoni natural i cultural de les àrees naturals i rurals, i a la millora dels nivells de 
vida dels habitants d’aquestes àrees. L’ecoturisme pot disminuir la pèrdua 
d’explotacions agro-ramaderes actives i el conseqüent abandonament del camp. 

Els allotjaments turístics han de contribuir a aquest model de turisme alternatiu. La 
comercialització d’uns productes ecològics podria contribuir també en l’ecoturisme, i a 
més podria significar una millora del sector primari.  

Des del consistori s’ha de potenciar l’ecoturisme donant la informació i les facilitats 
necessàries per instaurar aquest tipus de turisme en el municipi. 

Terminis: Llarg  

Periodicitat: Continuada 

Prioritat: Baixa 

Sectors involucrats en la seva execució: APS i entitats 

Fonts de finançament: Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya 

Valoració econòmica: personal tècnic de l’Ajuntament 
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LÍNIA ESTRATÈGICA: C. Promoció d’un teixit econòmic i social equilibrat i 
sostenible 

PROGRAMA: XII. Potenciar un turisme més sostenible 

ACTUACIÓ: 36. Fomentar l’agricultura ecològica de Palau-
saverdera 

Descripció:  

En el marc de la reforma de la Política Agrària Comuna de l'any 1992, es va dictar el 
Reglament 2078/1992 sobre mètodes de producció agrària compatibles amb les 
exigències de la protecció del medi ambient i la conservació de l'espai natural. 
Aquest Reglament és el punt de partida de les mesures, anomenades 
agroambientals, previstes amb l'objectiu de fomentar la reducció d'imputs o la 
utilització de mètodes d'agricultura biològica, amb la finalitat de disminuir els riscos de 
contaminació derivats de l'agricultura, afavorint sistemes de producció menys 
intensius, amb la intenció final de protegir el medi natural. 

El gener de 2000 es publica el Reial Decret 4/2001, de 12 de gener, pel que 
s'estableix un règim d'ajuts a la utilització de mètodes de producció agrària 
compatibles amb el medi ambient, en aplicació del Programa de Desenvolupament 
Rural per les Mesures d'Acompanyament a Espanya. El nou programa de mesures 
d'aplicació a Catalunya preveu les següents actuacions agroambientals: 

- Extensificació de la producció agrària 
- Tècniques ambientals de racionalització en l'ús de productes químics 
- Lluita contra l'erosió en medis fràgils 
- Protecció de flora i fauna en zones humides 
- Gestió integrada de les explotacions ramaderes extensives 

Els programes agroambientals preveuen l'establiment de contractes entre els titulars 
d'explotacions agràries i l'administració, d'una durada mínima de cinc anys, mitjançant 
els quals el titular es compromet a introduir un seguit de pràctiques agroambientals en la 
seva explotació i a canvi rep una prima que compensa la disminució de renda derivada 
de la introducció de la pràctica i s'afegeix un incentiu. 

L’Ajuntament de Palau, amb la col·laboració dels agricultors i ramaders de Palau, ha 
d’impulsar l’establiment de projectes agroambientals en el municipi, i donarà suport 
tècnic i de difusió a les explotacions que es transformin a l’agricultura ecològica lligats 
amb la marca “VERDERA”, marca turística associada a la qualitat ambiental i al 
desenvolupament sostenible. 

Termini: Llarg  

Periodicitat: Continuada 

Prioritat: Mitjana 

Sectors involucrats en la seva execució: APS, DARP, sector agrícola i ramader. 

Fonts de finançament: Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya 

Valoració econòmica: 4.000 €/any (per a la promoció dels programes) 
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LÍNIA ESTRATÈGICA: C. Promoció d’un teixit econòmic i social equilibrat i 
sostenible 

PROGRAMA: XIII. Dinamització social 

ACTUACIÓ: 37. Promocionar l’habitatge públic i/o més assequible 

Descripció:  

Palau-saverdera només disposa d’un edifici de protecció oficial, per la qual cosa cal 
realitzar un pla de concessió d’ajudes per a l’adquisició d’habitatges econòmics per 
als joves, famílies amb menors ingressos i discapacitats (habitatges públics de lloguer 
i habitatges de Protecció Oficial).  

Terminis: Llarg  

Periodicitat: 5 anys 

Prioritat: Mitjana 

Sectors involucrats en la seva execució: APS 

Fonts de finançament: Generalitat de Catalunya 

Valoració econòmica: personal tècnic de l’Ajuntament 
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LÍNIA ESTRATÈGICA: D. Gestió dels aspectes ambientals seguint criteris de 
sostenibilitat 

PROGRAMA: XIV. Control ambiental de les activitats 

ACTUACIÓ: 38. Fer un cens d’activitats del municipi 

Descripció: 

El municipi no disposa d’un cens d’activitats actualitzat. El cens d’activitats és bàsic 
tant pel que fa al coneixement de les instal·lacions, com pel control de les pròpies 
activitats o la planificació de millores infraestructurals (xarxa de clavegueram,...). 

Així doncs, cal realitzar un cens de totes les activitats del municipi, tant de les que es 
troben al polígon, com al nucli urbà o en sòl no urbanitzable, i realitzar un control de 
les mateixes, segons s’estableix a la llei 3/1998, de 27 de febrer, d’intervenció integral 
de l’administració ambiental i el decret 136/1999, pel qual s’aprova el Reglament 
general de desenvolupament de la llei i s’adapten els seus annexes. 

Amb la realització del present cens s’han d’obtenir algunes dades que actualment es 
desconeixen i actualitzar altres dades antigues. Algunes de les dades a recollir amb 
el cens són, entre d’altres: 

- Adequació a la llei 3/1998 

- Nombre i tipologia de focus potencialment contaminadors de l’atmosfera 

- Gestió dels residus industrials i ramaders 

- Gestió de les aigües residuals 

- Consum de recursos naturals 

- Emmagatzematge de combustibles (gas propà, gas-oil, etc.) 

- Matèries primeres utilitzades 

Amb aquesta actuació, també es podrien detectar abocaments incontrolats tant 
d’aigua com de residus i atmosfera, i instar a les empreses a l’adequació de les 
respectives activitats a les normatives ambientals vigents. 

Termini: Curt 

Periodicitat: 5 anys 

Prioritat: Alta 

Sectors involucrats en la seva execució: APS, CCAE i DMA 

Fonts de finançament: CCAE 

Valoració econòmica: 5.000 euros 
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LÍNIA ESTRATÈGICA: D. Gestió dels aspectes ambientals seguint criteris de 
sostenibilitat 

PROGRAMA: XIV. Control ambiental de les activitats 

ACTUACIÓ: 39. Realitzar un inventari de les captacions privades 
d’aigua 

Descripció: 

Bona part del terme municipal de Palau-saverdera, gairebé tota la plana, es troba a 
sobre l’aqüífer neògen protegit de la plana de l’Empordà el qual subministra en bona 
part els Aiguamolls de l’Empordà.  

És per aquest motiu, que és important realitzar un inventari de les captacions privades 
d’aigua del municipi tot controlant el consum i la qualitat de l’aigua extreta. 

Termini: Curt 

Periodicitat: Puntual 

Prioritat: Mitjana 

Sectors involucrats en la seva execució: APS, ACA, DARP 

Fonts de finançament: - 

Valoració econòmica: 3.000 euros 
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LÍNIA ESTRATÈGICA: D. Gestió dels aspectes ambientals seguint criteris de 
sostenibilitat 

PROGRAMA: XIV. Control ambiental de les activitats 

ACTUACIÓ: 40. Exigir la realització dels Plans de Gestió de Residus 
Ramaders 

Descripció: 

El Decret 220/2001, d’1 d’agost, de gestió de les dejeccions ramaderes obliga a les 
explotacions que produeixen, gestionen o posseeixen dejeccions ramaderes a 
realitzar un Pla de gestió de les dejeccions ramaderes, a disposar d’un llibre de 
registre de les dejeccions ramaderes i a gestionar i transportar correctament les 
dejeccions ramaderes. 

Així mateix, segons la llei 3/1998 la gestió dels residus ramaders és responsabilitat 
del municipi fins a la redacció i aprovació de l’activitat. 

Per tot això, cal que el consistori exigeixi a totes les granges del municipi a realitzar 
un Pla de Gestió de residus ramaders mitjançant la sol·licitud d’aquest projecte a les 
pròpies activitats ramaderes o mitjançant una ordenança municipal. 

Terminis: Curt 

Periodicitat: Puntual 

Prioritat: Alta 

Sectors involucrats en la seva execució: APS i granges 

Fonts de finançament: - 

Valoració econòmica: personal tècnic de l’Ajuntament. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA: D. Gestió dels aspectes ambientals seguint criteris de 
sostenibilitat 

PROGRAMA: XIV. Control ambiental de les activitats 

ACTUACIÓ: 41. Realitzar un mapa de capacitat acústica 

Descripció: 

Segona la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació 
acústica, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) número 
3675, del 11 de juliol de 2002, l’Ajuntament ha d’elaborar i aprovar el mapa de 
capacitat acústica, en el termini de tres anys, a comptar de la data d’entrada en vigor 
d’aquesta Llei, i traslladar-lo al Departament de Medi Ambient.  

Palau-saverdera, per ser un municipi de menys de mil habitants, pot delegar la gestió 
directa d’aquesta competència al consell comarcal o a una altra entitat local 
supramunicipal.  

Palau-saverdera també haurà d’adaptar l’Ordenança reguladora de la qualitat del 
medi urbà pel que fa al tema de sorolls, abans de dos anys. Un cop adaptada 
l’ordenança, s’hauran de dur a terme campanyes de control dels nivells de soroll del 
municipi, com una campanya d’inspecció de control aleatori de vehicles de motor, etc. 

Terminis: Curt 

Periodicitat: Puntual 

Prioritat: Alta 

Sectors involucrats en la seva execució: APS i CCAE 

Fonts de finançament: CCAE 

Valoració econòmica: 1.200 € 
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LÍNIA ESTRATÈGICA: D. Gestió dels aspectes ambientals seguint criteris de 
sostenibilitat 

PROGRAMA: XV. Gestió dels recursos 

ACTUACIÓ: 42. Elaborar un estudi per caracteritzar i avaluar la 
incidència dels residus ramaders 

Descripció: 

Segons la llei 3/1998, de 27 de febrer, d’intervenció integral de l’administració 
ambiental, la gestió dels residus ramaders és responsabilitat del municipi fins a la 
redacció i aprovació de l’activitat. Cal destacar que aquesta llei obliga als propietaris 
de granges a elaborar un Pla de Gestió de Residus Ramaders. 

Cal que el municipi realitzi un estudi per caracteritzar i avaluar la incidència de la 
gestió dels residus ramaders al municipi, tenint en compte la vulnerabilitat de les 
aigües subterrànies, i en especial de l’aqüífer protegit. 

Terminis: Curt 

Periodicitat: 5 anys 

Prioritat: Alta 

Sectors involucrats en la seva execució: APS, CCAE i DMA 

Fonts de finançament: CCAE 

Valoració econòmica: 9.000 euros (estudi) 
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LÍNIA ESTRATÈGICA: D. Gestió dels aspectes ambientals seguint criteris de 
sostenibilitat 

PROGRAMA: XV. Gestió dels recursos 

ACTUACIÓ: 43. Fer un seguiment de la qualitat de les aigües 
subterrànies 

Descripció: 

Degut a la problemàtica de nitrats de les aigües subterrànies de les comarques de 
l’Empordà, cal fer un seguiment de la qualitat de les aigües subterrànies del municipi, 
vinculat al seguiment de l’aplicació dels residus ramaders al sòl. 
 

Terminis: Curt 

Periodicitat: Anual 

Prioritat: Alta 

Sectors involucrats en la seva execució: APS, ACA i DARP 

Fonts de finançament: - 

Valoració econòmica: 1.500 euros 
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LÍNIA ESTRATÈGICA: D. Gestió dels aspectes ambientals seguint criteris de 
sostenibilitat 

PROGRAMA: XV. Gestió dels recursos 

ACTUACIÓ: 44. Estudiar les possibilitats de millora de les reserves 
d’aigua potable 

Descripció: 

Segons fonts de la companyia de subministrament d’aigua del municipi, la canonada 
principal de subministrament d’aigua a les diferents poblacions de la mancomunitat es 
troba en mal estat degut a la seva antiguitat, sent la principal font de pèrdues de la xarxa 
d’abastament. A més, les reserves dels dipòsits d’aigua, és a dir, la capacitat de 
resposta del municipi, és tan sols d’un dia i mig, fet que podria fer perillar l’abastament 
d’aigua de Palau sobretot a l’estiu quan la demanda és major i el risc d’incendis és 
elevat. 

Així doncs, cal estudiar les possibilitats de millora de les reserves d’aigua potable del 
municipi endegant comunicacions amb la mancomunitat. 

Termini: Mig 

Periodicitat: Puntual 

Prioritat: Mitjana 

Sectors involucrats en la seva execució: APS, Mancomunitat d’aigües 

Fonts de finançament: - 

Valoració econòmica: personal tècnic de l’Ajuntament per endegar converses amb 
la mancomunitat d’aigües. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA: D. Gestió dels aspectes ambientals seguint criteris de 
sostenibilitat 

PROGRAMA: XV. Gestió dels recursos 

ACTUACIÓ: 45. Controlar la potabilitat de l’aigua de les fonts 

Descripció: 

En el municipi hi ha tot una sèrie de fonts, l’aigua de les quals no prové de xarxa. És 
per aquest motiu que cal establir un control periòdic de la potabilitat de l’aigua 
d’aquestes fonts. 

També seria bo fer un estudi per a l’aprofitament de l’aigua sobrant d’aquestes fonts 
per al reg d’horts o la jardineria. 
 

Terminis: Llarg 

Periodicitat: Puntual 

Prioritat: Mitjana 

Sectors involucrats en la seva execució: APS 

Fonts de finançament: - 

Valoració econòmica: personal tècnic de l’Ajuntament. Analítiques: 600 euros. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA: E. Incorporació de criteris ambientals a l’organització i 
gestió municipal 

PROGRAMA: XVI. Control i gestió dels consums municipals 

ACTUACIÓ: 46. Aplicar un programa informàtic del control de la 
despesa energètica municipal 

Descripció: 

El municipi no disposa de cap control de la despesa energètica municipal. 

El programa informàtic WinCEM de Comptabilitat Energètica Municipal, desenvolupat 
per l’Institut Català d’Energia (ICAEN) permet conèixer de forma ràpida i còmoda els 
consums energètics municipals i, per tant, corregir aquells consums excessius de les 
dependències municipals o serveis municipals que difícilment serien detectables 
sense cap suport informàtic. També permet ampliar la gestió de l’energia a les 
instal·lacions o serveis públics que són gestionats per altres entitats en règim de 
concessió o per convenis, formalitzant un protocol d’intercanvi d’informació.  

Les principals funcions del programa informàtic WinCEM són: 
- Obtenció de gràfiques d’evolució del consum energètic en diferents dependències 

i instal·lacions d’enllumenat públic 
- Control de sobreconsums  
- Comparació del consum energètic per centres 
- Importació automàtica de facturació 
- Simulació de tarifes  
- Sistemes d’alarmes 
 
Actualment hi ha més de 200 institucions catalanes i de la resta de l’estat espanyol 
(Ajuntaments, Consells Comarcals, empreses privades, etc.) que disposen del 
programa informàtic WinCEM. 

 

Terminis: curt  

Periodicitat: Continuada 

Prioritat: Alta 

Sectors involucrats en la seva execució: APS, ICAEN 

Fonts de finançament: ICAEN 

Valoració econòmica: personal tècnic de l’Ajuntament i assessorament gratuït de 
l’ICAEN 
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LÍNIA ESTRATÈGICA: E. Incorporació de criteris ambientals a l’organització i 
gestió municipal 

PROGRAMA: XVI. Control i gestió dels consums municipals 

ACTUACIÓ: 47. Aplicar mesures d’estalvi d’aigua en les 
dependències i serveis municipals 

Descripció: 

Anar substituint i implementant aparells i mesures d’estalvi d’aigua i energia en les 
dependències i serveis municipals (bombetes de baix consum, balastos electrònics,  
polsadors temporalitzats a les aixetes i dutxes, etc.). 

Com a element de motivació, es poden establir fites d’estalvi d’aigua i energia a cada 
edifici o equipament, i donar-ho a conèixer als seus usuaris. 
En l’enllumenat públic anar substituint les bombetes incandescents o de vapor de 
mercuri per bombetes de vapor de sodi. Substituir les làmpades que provoquen una 
elevada contaminació lumínica en enllumenat públic (tipus globus, etc.) per altres 
més adients, amb protectors superiors. 
 

Terminis: Curt  

Periodicitat: Continuada 

Prioritat: Mitjana 

Sectors involucrats en la seva execució: APS, ICAEN 

Fonts de finançament: - 

Valoració econòmica: inclòs dintre la partida pressupostaria de la compra de nous 
components lumínics i d’aigua. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA: E. Incorporació de criteris ambientals a l’organització i 
gestió municipal 

PROGRAMA: XVI. Control i gestió dels consums municipals 

ACTUACIÓ: 48. Estudiar la possibilitat de reaprofitament de les 
aigües de la depuradora així com de la font de dalt 

Descripció: 

L’aigua és un be preuat que cal gestionar i aprofitar correctament. És per això que 
seria bo estudiar la possibilitat de reaprofitament de les aigües residuals de la 
depuradora del municipi així com de la font de dalt per a rec. 

Termini: Llarg  

Periodicitat: Puntual 

Prioritat: Baixa 

Sectors involucrats en la seva execució: APS, ACA, CCAE, UdG 

Fonts de finançament: - 

Valoració econòmica: Conveni amb la Universitat de Girona 
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LÍNIA ESTRATÈGICA: E. Incorporació de criteris ambientals a l’organització i 
gestió municipal 

PROGRAMA: XVII. Promoció de l’eficiència energètica i l’ús d’energies 
renovables 

ACTUACIÓ: 49. Elaborar una ordenança municipal d’edificació 
sostenible 

Descripció: 

La diagnosi realitzada dins el nucli urbà de Palau reflexa una manca 
d’homogenització dels materials emprats, alçades, volums, parets d’obra vista, 
tanques diverses, senyalitzacions poc curoses, topònims dels carrers diferents, 
amplades de carrers en relació als habitatges, garatges, tipologies alternes, etc. que 
donen una visió poc acurada i alhora antiestètica dels elements construïts en sòl urbà 
i urbanitzable. 

L’Ajuntament de Palau-saverdera amb la participació del Col·legi d’Arquitectes de 
Girona proposaran realitzar i fer complir una nova ordenança municipal d’edificació 
sostenible amb la corresponent cèdula d’habitabilitat prevista. Les fites a assolir 
poden ser les següents:  

Any 2010: alimentació solar i/o eòlica del 40% d’energia elèctrica en tots els edificis, 
portes i finestres amb NTE d’aïllament i material reciclable, eliminació de sistemes de 
calefacció d’hidrocarburs i carbó, cisterna o dipòsit de recollida d’aigua de pluja per 
regar tots els habitatges amb jardí, compostadora als habitatges amb jardí 
(mancomunable amb veïns). 

Any 2020: substitució de canonades de plom i PVC, per polietilè, envans nous 
desplaçables (de guix o fusta, per evitar enderroc o runa), eliminació de materials 
nocius per a la salut (aïllaments de fibre de vidre, poliuretà, etc. segons relació 
aprovada per la UE), aixetes de baix consum, monocomandaments amb control de 
temperatura als banys, cisternes de WC de baix consum (menor capacitat d’aigua), 
bombetes de baix consum en tots els punts de llum i electrodomèstics, enjardinament 
amb espècies autòctones que requereixin poc reg (càlcul). 

Advertiments: evitar l’aire condicionat (càlcul de cost anual de consum en el 
projecte), compartir piscina  (càlcul de cost anual de consum en el projecte), 
recuperar aigües grises per a serveis municipals, compartir i allunyar antenes i altres 
generadors d’ones electromagnètiques. 

Caldrà la substitució progressiva dels elements que incompleixin l’ordenança. Els 
habitatges que s’adeqüin a la nova normativa podran gaudir de subvencions i 
reduccions fiscals.  

 

Termini: Llarg  

Periodicitat: Puntual 

Prioritat: Mitjana 

Sectors involucrats en la seva execució: APS, Col·legi d’Arquitectes i Aparelladors 
i empreses del sector  
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LÍNIA ESTRATÈGICA: E. Incorporació de criteris ambientals a l’organització i 
gestió municipal 

PROGRAMA: XVII. Promoció de l’eficiència energètica i l’ús d’energies 
renovables 

ACTUACIÓ: 49. Elaborar una ordenança municipal d’edificació 
sostenible 

Fonts de finançament: - 

Valoració econòmica: 12.000 euros  
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LÍNIA ESTRATÈGICA: E. Incorporació de criteris ambientals a l’organització i 
gestió municipal 

PROGRAMA: XVII. Promoció de l’eficiència energètica i l’ús d’energies 
renovables 

ACTUACIÓ: 50. Elaborar una ordenança municipal que promogui 
l’energia solar 

Descripció: 

Incorporar una ordenança municipal amb l’objecte de regular la incorporació de 
sistemes de captació i utilització d’energia solar activa de baixa temperatura per a la 
producció d’aigua calenta sanitària als edificis i construccions situats al terme 
municipal de Palau-saverdera.  

L’aplicació d’aquesta ordenança s’ha de donar quan sigui previsible un volum de 
demanda diària d’aigua calenta sanitària el calentament del qual comporti una 
despesa superior als 292 MJ útils, en càlcul de mitjana anual. Els usos en els que es 
preveu són: domèstic, residencial, sanitari, esportiu, comercial, turístic, industrial (si 
cal aigua calenta per al procés) i qualsevol altra que comporti l’existència de 
menjadors, cuines o bugaderies col·lectives. 

 

Terminis: Mig 

Periodicitat: Puntual 

Prioritat: Alta 

Sectors involucrats en la seva execució: Ajuntament de Palau-saverdera 

Fonts de finançament: Ajuntament de Palau-saverdera 

Valoració econòmica: Personal tècnic de l’Ajuntament 
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LÍNIA ESTRATÈGICA: E. Incorporació de criteris ambientals a l’organització i 
gestió municipal 

PROGRAMA: XVII. Promoció de l’eficiència energètica i l’ús d’energies 
renovables 

ACTUACIÓ: 51. Crear bonificacions fiscals per a l’edificació eficient 

Descripció: 

Incorporació d’incentius fiscals per tal d’afavorir el disseny bioclimàtic, les 
instal·lacions energètiques eficients i les energies renovables tant en habitatges, com 
comerços i indústries. Les incorporacions poden ser a: Impost sobre béns immobles, 
impost sobre construccions, instal·lacions i obres, impost sobre activitats 
econòmiques i taxa per llicència d’obertura d’establiments. 

 

Termini: Mig  

Periodicitat: Continuada 

Prioritat: Mitjana 

Sectors involucrats en la seva execució: Ajuntament de Palau-saverdera 

Fonts de finançament: Ajuntament de Palau-saverdera 

Valoració econòmica: Personal tècnic de l’Ajuntament 
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LÍNIA ESTRATÈGIC: E. Incorporació de criteris ambientals a l’organització i 
gestió municipal 

PROGRAMA: XVIII. Millora del medi urbà 

ACTUACIÓ: 52. Elaborar una ordenança municipal reguladora de la 
instal·lació d’antenes de telefonia mòbil 

Descripció: 

Actualment a Palau-saverdera hi ha 1 antena de telefonia mòbil al costat d’un 
equipament municipal (cementiri). Tenint en compte les possibles noves demandes 
d’instal·lació d’antenes de telefonia mòbil en el municipi es planteja la necessitat de 
regular-ne la seva implantació.   

El Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya ha aprovat el Decret 
148/2001, de 29 de maig, d’ordenació ambiental de les instal·lacions de telefonia 
mòbil i altres instal·lacions de radiocomunicació. Aquest decret estableix: 

A) Les especificacions i determinacions tècniques aplicables a les instal·lacions de 
radiocomunicació. Per fixar els nivells de referència i les distàncies de protecció a les 
persones, s’adopta el principi de cautela i s’estableix un factor de seguretat sobre la 
Recomanació de la Unió Europea.  

B) El sistema d’ordenació urbanística de la implantació de les instal·lacions sobre el 
territori, mitjançant la figura de la normativa, sempre que l’aplicació d’aquest sistema 
d’ordenació sigui necessària.  

C) El sistema d’intervenció administrativa de les obres i activitats mitjançant el seu 
sotmetiment als règims de llicència o de comunicació, de control i, eventualment, de 
sanció.  

Donat que el desenvolupament d’aquest Decret s’ha de realitzar mitjançant l’oportuna 
reglamentació municipal, es proposa que l’ajuntament redacti i aprovi una ordenança 
municipal reguladora de la instal·lació d’antenes de telefonia mòbil dins el nucli urbà 
de Palau-saverdera. En aquest mateix sentit s’expressa també l’article 35 de la 
normativa del sòl no urbanitzable. 

 

Terminis: Curt  

Periodicitat: Puntual 

Prioritat: Mitjana 

Sectors involucrats en la seva execució: Ajuntament de Palau-saverdera, Consorci 
Localret (suport tècnic) i sector de telecomunicacions 

Fonts de finançament: - 

Valoració econòmica: Personal tècnic de l’Ajuntament 
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LÍNIA ESTRATÈGICA: E. Incorporació de criteris ambientals a l’organització i 
gestió municipal 

PROGRAMA : XIX. Regulació dels residus 

ACTUACIÓ: 53. Elaborar una ordenança general de regulació 
dels residus 

Descripció: 

La taxa de valorització dels residus municipals de Palau-saverdera és del 4,78%. 
Cal doncs, impulsar la recollida selectiva de totes les fraccions reciclables. 

Per tal de potenciar la recollida selectiva i la bona gestió d’aquestes fraccions cal 
elaborar una ordenança general de regulació dels residus. Aquesta ordenança ha 
d’incloure la regulació de les recollides generals i específiques (trastos vells), la 
obligatorietat de participar en altres sistemes de recollida que promocioni 
l’Ajuntament (porta a porta de diferents materials a grans productors matèria 
orgànica), inclusió d’un reglament de la deixalleria mòbil, entre d’altres aspectes. 

 

Terminis: Mig  

Periodicitat: Puntual 

Prioritat: Mitjana 

Sectors involucrats en la seva execució: Ajuntament de Palau-saverdera 

Fonts de finançament: Ajuntament de Palau-saverdera 

Valoració econòmica: Personal tècnic de l’Ajuntament 
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LÍNIA ESTRATÈGICA: E. Incorporació de criteris ambientals a l’organització i 
gestió municipal 

PROGRAMA: XIX. Regulació dels residus 

ACTUACIÓ: 54. Elaborar una ordenança de regulació de les runes 

Descripció: 

La producció de runes a Palau-saverdera, degut a la important activitat constructiva 
del municipi, és molt elevada. La manca d’un control exhaustiu del destí d’aquestes 
runes ha portat a la proliferació d’abocaments incontrolats al llarg del territori. 

Es proposa la creació d’una ordenança de regulació de les runes per tal de regular la 
gestió de les mateixes a través d’un sistema de fiances i l’obligatorietat de presentar 
justificant del correcte destí. 

Terminis: Curt 

Periodicitat: Puntual 

Prioritat: Alta 

Sectors involucrats en la seva execució: APS 

Fonts de finançament: - 

Valoració econòmica: personal tècnic de l’Ajuntament. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA: E. Incorporació de criteris ambientals a l’organització i 
gestió municipal 

PROGRAMA: XX. Constituir un exemple de bones pràctiques 
ambientals 

ACTUACIÓ: 55. Estudiar la viabilitat d’instal·lar plaques solars en 
edificis municipals 

Descripció: 

Actualment, l’energia solar és una font d’energia renovable tècnica i econòmicament 
viable. El municipi de Palau-saverdera disposa d’un grau d’insolació molt elevat, la 
qual cosa fa que els projectes d’energia solar siguin totalment satisfactoris. 

Així doncs, es proposa estudiar la viabilitat d’instal.lar plaques solars en edificis 
municipals, principalment per a l’Aigua Calenta Sanitària i en segon lloc per generar 
electricitat. Així mateix, cal incorporar aquest tipus d’energia a totes les noves 
construccions municipals. 

 

Termini: Llarg 

Periodicitat: Puntual 

Prioritat: Mitjana 

Sectors involucrats en la seva execució: Ajuntament de Palau-saverdera 

Fonts de finançament: ICAEN 

Valoració econòmica: 1.000 € (estudi) 
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LÍNIA ESTRATÈGICA: E. Incorporació de criteris ambientals a l’organització i 
gestió municipal 

PROGRAMA: XX. Constituir un exemple de bones pràctiques 
ambientals 

ACTUACIÓ: 56. L’Ajuntament com a exemple de bones 
pràctiques ambientals en la gestió de residus i 
en la compra de materials 

Descripció: 

Establir recomanacions i instruccions, senzilles i concretes, per tal de millorar la 
gestió ambiental de l’Ajuntament i les dependències municipals, pel que fa a:  

- L’ús racional del paper (estalviar paper),  

- L’ús del paper reciclat i de materials d’oficina reutilitzables, reciclables i no 
agressius amb el medi ambient 

- Integrar criteris ambientals en les compres públiques (materials reciclables, 
d’origen reciclat, no tòxics, ...) 

- Minimització dels residus i recollida selectiva a les dependències municipals: 
instal·lació de contenidors dins l’ajuntament i altres edificis municipals 

- Utilització d’unes lluminàries eficients energèticament. 

- Aprofitar al màxim la llum natural 

- Fomentar en el sistema de concursos públics l’atorgament de punts per 
empreses amb sistemes de gestió ambiental o que ofereixin productes més 
sostenibles en la seva oferta 

 

Terminis: Mig  

Periodicitat: Continuada 

Prioritat: Mitjana 

Sectors involucrats en la seva execució: Ajuntament de Palau-saverdera 

Fonts de finançament: Ajuntament de Palau-saverdera 

Valoració econòmica: 600 € 
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LÍNIA ESTRATÈGICA: F. Informació, educació i participació ciutadana 

PROGRAMA: XXI. Coordinació entre les diferents entitats actuants 
al municipi  

ACTUACIÓ: 57. Promoure la coordinació entre les diferents 
entitats que actuen al municipi 

Descripció: 

S’ha detectat una descoordinació entre algunes administracions i entitats, la qual 
perjudica la gestió del municipi. Així doncs, cal que l’Ajuntament actuï com a 
propulsor d’una bona coordinació i comunicació, i com a punt de trobada entre els 
diferents entitats. Cal incidir especialment en: 

- Comunicació entre PNAE i pagesos i ramaders 

- Trobada i aproximació de posicions entre PNAE i societat de caçadors 

- Coordinació entre el Servei de Control de Mosquits i els pagesos 

- Coordincació i comunicació entre Palau-saverdera i els municipis veïns i les 
entitats supramunicipals. 

 

Terminis: Curt  

Periodicitat: Continuada 

Prioritat: Alta 

Sectors involucrats en la seva execució: PNAE, Societat de Caçadors, Servei 
de Control de mosquits, APS, municipis veïns i entitats supramunicipals. 

Fonts de finançament: - 

Valoració econòmica: Personal tècnic de l’Ajuntament 
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LÍNIA ESTRATÈGICA: F. Informació, educació i participació ciutadana 

PROGRAMA: XXII. Foment de la participació ciutadana a partir de la 
informació i la pedagogia participativa  

ACTUACIÓ: 58. Impulsar el coneixement de les bones pràctiques 
agrícoles i ramaderes  

Descripció:  

A partir de l’entrada en vigor del Reial Decret 261/1996 de 16 de febrer, que 
transposa la directiva comunitària 91/676/CEE, la Generalitat de Catalunya ha 
elaborat i posat en marxa un Pla de prevenció i correcció de la contaminació per 
nitrats.  L’objectiu final d’aquest nou ordenament jurídic és reduir la contaminació 
provocada pels nitrats d’origen agrari i actuar preventivament contra noves 
contaminacions d’aquesta mena. Una de les línies estratègiques contemplades es 
basa en l’aprovació de codis de bones pràctiques agràries que contribueixin a reduir 
la contaminació produïda pels nitrats d’origen agrari. En aquest sentit la Junta de 
Residus del Departament de Medi Ambient ha elaborat el Programa per al foment 
de la bona gestió de les dejeccions ramaderes, per a la promoció, assessorament, 
difusió i formació de les bones pràctiques agràries, i especialment per a una correcta 
gestió de les dejeccions ramaderes a Catalunya. Aquest programa consta d’un 
conjunt de materials i actuacions formatives i divulgatives que s’adreça als ramaders, 
agricultors i professionals relacionats amb el sector agrícola. 

El consum d’aigua per part de l’agricultura també és un aspecte important en la bona 
gestió ambiental del sector. Palau té diverses explotacions de regadiu (blat de moro i 
alguns fruiters) que suposen un consum significatiu. El Departament d’Agricultura 
Ramaderia i Pesca promou des de fa un temps un programa de mesures d’estalvi 
d’aigua, que permet als agricultors fer una gestió acurada de les aportacions d’aigua 
als conreus amb una actualització diària via Internet que facilita el DARP i el Servei 
de Meteorologia de Catalunya. 

L’Ajuntament de Palau-saverdera, amb la col·laboració dels agricultors i ramaders del 
municipi, impulsaran aquests programes per al foment de la bona gestió de les 
dejeccions ramaderes, i les mesures d’estalvi d’aigua. Per això s’organitzaran visites als 
agricultors, xerrades, cursets i materials d’informació i suport. Aquest programa estarà 
lligat amb la marca agro-productiva- “VERDERA” i en el desenvolupament d’una marca 
turística associada a la qualitat ambiental i al desenvolupament sostenible. 

Terminis: Mig  

Periodicitat: Continuada 

Prioritat: Mitjana 

Sectors involucrats en la seva execució: APS, DARP, DMA, sector agrícola i 
ramader. 

Fonts de finançament: Departament de Treball (cursos i materials), Programa de 
Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya 

Valoració econòmica: 24.000 € 
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LÍNIA ESTRATÈGICA: F. Informació, educació i participació ciutadana 

PROGRAMA: XXII. Foment de la participació ciutadana a partir de 
la informació i la pedagogia participativa  

ACTUACIÓ: 59. Definir i establir el Fons econòmic municipal del 
sòl no urbanitzable 

Descripció: 

La normativa de regulació d’usos del SNU de Palau-saverdera proposa la creació 
d’un fons municipal destinat a actuacions de protecció i desenvolupament del sòl 
no urbanitzable. Aquest fons pot provenir d’un percentatge, del total d’ingressos de 
llicències urbanístiques municipals que s’atorguin, en totes les classes de sòl, per a la 
consecució del Programa d’Actuacions i en general als objectius del Pla Especial. 

Caldrà doncs definir les característiques d’aquest fons municipal, mitjançant un 
document (ordenança, reglament...) que aprovi el ple municipal, i que reguli el 
mecanisme de reserva pressupostària i estableixi la selecció d’inversions 
prioritàries del fons a partir sobretot d’aquest programa d’actuacions. 

La gestió i execució de les actuacions amb recursos d’aquest fons, ja no formaran 
part d’aquest, si no que funcionaran com a projectes independents de l’àrea 
municipal corresponent.  

Actuació inclosa en el Pla Especial de regulació dels usos del sòl no urbanitzable. 

Terminis: Curt (0 a 2 anys)  

Periodicitat: Continuada 

Prioritat: Alta 

Sectors involucrats en la seva execució: APS i associacions. 

Fonts de finançament: No són necessàries 

Valoració econòmica: Sense cost. Actuació de caràcter jurídic a càrrec dels 
serveis municipals.  
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LÍNIA ESTRATÈGICA: F. Informació, educació i participació ciutadana 

PROGRAMA: XXIII. Promoure el coneixement i respecte per la natura 

ACTUACIÓ: 60. Promoure itineraris i activitats de descoberta de 
l’entorn natural 

Descripció: 

El municipi de Palau-saverdera disposa d’un patrimoni natural i cultural en molt bon 
estat i amb una diversificació de zones i elements important. Actualment existeixen 
alguns recorreguts per descobrir l’entorn natural, els quals s’han engegat des del 
Parc Natural del Cap de Creus i el Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà. 

L’Ajuntament cal que promogui itineraris i activitats de descoberta tant dintre l’àmbit 
dels parcs naturals com a fora, de manera que hi hagi una continuïtat dels camins i 
de la senyalització. Cal però, tenir una especial cura amb l’entorn alhora de buscar 
les diferents propostes i senyalitzar-les de manera adequada. 

D’aquesta manera els ciutadans i els forans podran adonar-se dels diferents tipus de 
paisatges i zones de què disposa el municipi. Els recorreguts poden tenir dificultats 
diferents i poden ser per anar en bicicleta o a peu.  

Cal que una vegada s’hagin realitzat els itineraris i s’hagin senyalitzat correctament, 
es faci difusió de les diferents propostes als habitants i a les diferents entitats de 
senderisme de Catalunya. 

Termini: Llarg 

Periodicitat: Continuada 

Prioritat: Mitjana 

Sectors involucrats en la seva execució: Ajuntament de Palau-saverdera i entitats. 

Fonts de finançament: -  

Valoració econòmica: 3.000 € / any  
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LÍNIA ESTRATÈGICA: F. Informació, educació i participació ciutadana 

PROGRAMA: XXIV. Conscienciació i educació ambiental 

ACTUACIÓ: 61. Fomentar un programa d’educació ambiental a 
l’escola 

Descripció: 

La conscienciació i educació ambiental de la població és necessari a tots nivells. Una 
bona educació ambiental als nens fa que aquesta educació arribi fàcilment a les 
famílies amb qui conviuen. A més, és important començar a educar la població des 
de petits per tal de començar a tenir uns valors de respecte cap a la natura i de 
conducta activa cap a la preservació del medi. 

També és bo començar a agafar uns hàbits de bona conducta i de bona gestió 
ambiental en estalvi d’aigua, recollida selectiva i eficiència energètica. 

Per aquest motiu, cal que l’Ajuntament potenciï l’educació ambiental dels més petits a 
l’escola mitjançant un programa de treball durant tot el curs pels diferents nivells. Tots 
aquests temes també es poden treballar al casal d’estiu i mitjançant activitats 
puntuals organitzades per l’Ajuntament.  

L’escola de Palau-saverdera també té la possibilitat de formar part del programa 
d’escoles verdes de la Generalitat de Catalunya. 

Terminis: Mig 

Periodicitat: Continuada 

Prioritat: Mitjana 

Sectors involucrats en la seva execució: Ajuntament de Palau-saverdera, escola i 
casal d’estiu. 

Fonts de finançament: -  

Valoració econòmica: personal tècnic de l’Ajuntament, de l’escola i del casal d’estiu 
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LÍNIA ESTRATÈGICA: F. Informació, educació i participació ciutadana 

PROGRAMA: XXIV. Conscienciació i educació ambiental 

ACTUACIÓ: 62. Fomentar un programa de sensibilització i educació 
ambiental als diferents sectors econòmics i socials 
del municipi  

Descripció: 

Per tal que el municipi es dirigeixi cap a la sostenibilitat cal que tots els sectors 
econòmics i socials de la població tinguin la informació i la formació necessària per 
encaminar-se cap aquest model de desenvolupament. 

És per aquest motiu que és necessari dissenyar un programa de sensibilització i 
educació ambiental i difondre’l entre tota la població. 

Aquest programa pot incloure campanyes de sensibilització orientades als 
comerciants, restauradors i als industrials envers la reducció d’embalatges 
innecessaris (promoció de la venda “a granel”, eliminació del porexpan en els 
envasos d’aliments, promoció del cistell de la compra, utilització de bosses 
compostables, separació de residus en restaurants, etc.), l’estalvi d’aigua, l’eficiència 
energètica, la compra de productes ecoetiquetats, etc. 

Donar informació a les empreses sobre les diferents eines de gestió ambiental tant de 
compliment de normativa (com pot ser la nova llei d’activitats) com de millora 
ambiental (sistemes de gestió ambiental). Cal potenciar la col·laboració entre el 
Departament de Medi Ambient i el sector empresarial per a millorar la seva gestió 
ambiental: diagnòstics ambientals orientats a la minimització, programes de 
descontaminació gradual, subvencions, distintius de garantia de qualitat ambiental i 
etiquetes ecològiques europees, sistemes d’ecogestió, desgravacions fiscals, etc. 

Aquest programa també ha d’incloure les bones pràctiques agrícoles i ramaderes, 
com a eina de conscienciació ambiental dirigida al sector primari.  

Cal també, fomentar campanyes de sensibilització orientades a la ciutadania, envers 
la reducció del consum d’aigua, la reducció i reciclatge de residus domèstics, la 
reducció d’embalatges innecessaris en la compra (compra “a granel”, no comprar 
productes envasats amb porexpan, utilització del cistell de la compra, etc.), l’estalvi 
energètic, etc. 

També s’ha de realitzar, durant l’estiu, campanyes de conscienciació orientades a la 
població estacional sobre la reducció de la generació de residus domèstics i continuar 
amb les campanyes orientades a la població resident al municipi. 

Últimament, s’han realitzat iniciatives de conscienciació ambiental a les festes 
d’alguns municipis com és la utilització del got reutilitzable. A Palau-saverdera també 
es poden portar a terme aquest tipus d’iniciatives de sensibilització en els diferents 
actes que organitza l’Ajuntament i les comissions municipals. 

Termini: Llarg 

Periodicitat: Continuada 

Prioritat: Mitjana 
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LÍNIA ESTRATÈGICA: F. Informació, educació i participació ciutadana 

PROGRAMA: XXIV. Conscienciació i educació ambiental 

ACTUACIÓ: 62. Fomentar un programa de sensibilització i educació 
ambiental als diferents sectors econòmics i socials 
del municipi  

Sectors involucrats en la seva execució: Ajuntament de Palau-saverdera, entitats. 

Fonts de finançament: DdG 

Valoració econòmica: 1.000 € 
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LÍNIA ESTRATÈGICA: F. Informació, educació i participació ciutadana 

PROGRAMA: XXIV. Conscienciació i educació ambiental 

ACTUACIÓ: 63. Fomentar un programa de sensibilització i educació 
ambiental entre el personal de l’Ajuntament i les 
dependències municipals 

Descripció: 

Per últim, cal realitzar un programa de sensibilització i educació ambiental dirigit al 
personal de l’Ajuntament i per totes aquelles persones que tenen una relació directa o 
indirecta amb aquest organisme municipal. El programa ha d’incorporar bones 
pràctiques ambientals i ha d’establir recomanacions i instruccions, senzilles i 
concretes, per tal de millorar la gestió ambiental de l’Ajuntament i les dependències 
municipals.  

Els continguts del programa s’han d’enfocar cap a l’ús racional del paper (estalviar 
paper), l’ús del paper reciclat i de materials d’oficina reutilitzables, reciclables i no 
agressius amb el medi ambient, realitzar compres de materials reciclables o reciclats i 
no tòxics, reduir la generació de residus i realitzar la recollida selectiva, apagar la llum 
quan no s’utilitzin les dependències, fer un bon ús de l’aigua, no malmetre l’entorn 
natural, etc. 

Terminis: Mig 

Periodicitat: Continuada 

Prioritat: Mitjana 

Sectors involucrats en la seva execució: Ajuntament de Palau-saverdera 

Fonts de finançament: -  

Valoració econòmica: 600 € 
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