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0. Introducció
La Diagnosi ambiental és l’anàlisi de l’estat actual de cada un dels apartats tractats en
la Memòria Descriptiva de l’Auditoria Ambiental de Palau-saverdera. A més, aquest és
un document consensuat per totes les parts implicades, com tècnics, polítics,
ciutadans, associacions, etc. Aquest document comú servirà de base per a la definició
del Pla d’Acció Local de Palau-saverdera.
El present document conté la diagnosi municipal de cada un dels vectors tractats en la
Memòria Descriptiva. Aquesta recull l’anàlisi integrada dels diversos factors estudiats
prèviament i identifica els elements clau que serviran de base per a la definició del Pla
d’Acció Local per a la Sostenibilitat de Palau-saverdera.
En la Diagnosi Estratègica es valora el grau d’adequació dels diferents factors
estudiats a la normativa vigent, i s’identifiquen els punts forts, punts febles, oportunitats
i amenaces que representen els paràmetres analitzats a la diagnosi municipal.
En una primera fase, es va presentar una pre-diagnosi municipal realitzada per cada
un dels tècnics especialistes de DEPLAN. Aquesta va ser revisada pels diferents
tècnics de l’Ajuntament de Palau-saverdera i la Diputació de Girona. A més, aquest
document va passar per un procés de Participació Ciutadana a on totes les
associacions, entitats, etc. així com els ciutadans en general van poder intervenir en la
realització de la Diagnosi Municipal.
En total es va fer una jornada de revisió tècnica i dues jornades de participació
ciutadana.
•

REVISIÓ TÈCNICA: en la revisió tècnica de la pre-diagnosi municipal es va
convidar a tots els tècnics i polítics especialistes en els temes a analitzar de
l’Ajuntament de Palau-saverdera. Així mateix, hi varen intervenir el director
facultatiu de l’Auditoria i l’empresa DEPLAN.

•

JORNADES DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA: Es va convidar a totes les
associacions, entitats, organitzacions del municipi i ciutadans en general a
participar a les Jornades de Participació Ciutadana.
En aquestes sessions els participants van exposar la seva opinió així com
aportar altres punts de vista. Els participants també varen valorar els punts
claus de la Diagnosi.

D’aquesta manera, s’ha elaborat la Diagnosi Municipal, la qual té en compte les
aportacions dels tècnics, així com les conclusions i idees sorgides de les Jornades de
Participació Ciutadana.
Finalment, la Diagnosi Estratègica integra tots els element més significatius de la
diagnosi, per tal d’obtenir un document a on s’interrelacionen tots els aspectes tractats.
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1. Resum de la situació actual
1.1. Breu resum de la situació actual
El terme municipal de Palau-saverdera pertany a la comarca de l’Alt Empordà, té una
superfície de 16,19 km2 i limita amb 5 termes municipals: A l’oest amb Roses a través
del rec de Cap de Terme, al sud amb Castelló d’Empúries a través del rec Madral, l’est
amb Pau a través del Mas Isaac i l’Estany de Vilaüt, al nord-oest amb Port de la Selva
a través del carenat entre Castell de Sant Salvador i La Creu Blanca i al nord-est amb
la Selva de Mar, a través del carenat entre el Castell de Sant Salvador i el Puig de
Queralbs.
Palau-saverdera es troba documentat des del 974 en una epístola de Benet VI. Els
llocs anomenats Palau solen tenir l’origen en una vila o casa fortificada i l’apelatiu
Saverdera s’explica per la muntanya que domina per llevant el poble amb la
característica silueta del castell de Sant Salvador, ja al límit amb els termes de la Selva
i del Port de la Selva. El poble de Palau-saverdera es troba a 78 m d’altitud, al peu de
la serra de Rodes, a tocar ja la plana de la conca de la Muga. Es divideix en dos nuclis
principals, el que es formà entorn de l’església i, més a llevant, el barri del Castell.
La situació estratègica del municipi de Palau-saverdera li dona unes condicions
úniques i irrepetibles al llarg del territori. El municipi es troba a la falda de la Serra de
Rodes, al bell mig de l’Empordà, molt proper a la costa però a l’interior i amb unes
condicions rurals que li acaben de conferir un atractiu únic. Així doncs, el municipi
disposa d’unes condicions paisatgístiques i ambientals idònies.
Les bones condicions naturalístiques de la zona ha donat com a conseqüència que el
52 % del territori estigui protegit per la categoria de Parc Natural. El Parc Natural de
Cap de Creus, al nord, és el primer parc marítimoterrestre de Catalunya, i els
Aiguamolls de l’Empordà, al sud, és la segona zona humida de Catalunya. Inclús part
d’aquestes zones està protegida amb altres categories de protecció d’espècies
específiques com és el cas del Turó del Vent.
Al segle XVIII, la població va experimentar un augment extraordinari que continuà fins
el 1860 passant de 191 habitants el 1718 fins arribar a 1055 habitants. Des
d’aleshores fins als anys 80, la població va anar baixant d’una manera lenta però
continuada. Darrerament, però, aquesta tendència ha canviat, i l’augment de la
població en els darrers 5 anys ha estat del 31 %, de manera que a març de 2002 el
padró d’habitants de la població era de 984 habitants. Aquest creixement es troba
sobretot concentrat en el segment d’edats compreses entre 15 i 64 anys, degut a
l’arribada de nous residents. Tot i això, la proporció d’habitants de més de 65 anys és
superior que a nivell comarcal i autonòmic.
Aquest creixement, també es veu reflectit en una millora dels habitatges i en un
augment de la seva ocupació. El nombre d’habitatges a Palau-saverdera ha augmentat
de 1981 a 1991 un 60%. Però aquest augment s’ha donat sobretot en la construcció
de segones residències i per tant, quasi s’ha igualat el percentatge d’habitatges
principals amb els secundaris.
Palau-saverdera té una gran dependència amb els municipis de Roses i Figueres.
Molts dels serveis bàsics de la població es troben a Roses, com és el Centre d’Atenció
Sanitària (si bé a Palau-saverdera hi ha un dispensari), els mossos d’esquadra, els
bombers, l’educació secundària, etc.
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Cal destacar el bon funcionament de l’escola així com les activitats de casal a l’estiu,
que inclús recullen vilatans de poblacions veïnes. El grau d’associacionisme del
municipi és elevat i es fan un bon nombre d’activitats lúdico-culturals les quals tenen
un bon potencial d’anar en augment.
Els sectors de la construcció i dels serveis derivats de la construcció, són els principals
motors de l’economia de Palau-saverdera. Per la seva part l’activitat industrial està
formada bàsicament per empreses de tractament de metalls, vinculades tant a
l’activitat constructora com a les empreses de poblacions veïnes (principalment de
Roses), oferint serveis complementaris, com és el cas de les reparacions
d’embarcacions.
La majoria d’activitats industrials es situen al polígon industrial que es troba a l’est del
municipi per sota de la carretera GI-610, tot i que encara hi ha alguns tallers situats a
l’interior del nucli urbà. Cal destacar que la normativa de 1981 no va delimitar amb
precisió quina era la superfície de sòl industrial i per això han sorgit algunes empreses
per sobre de la carretera GI-610, en sòl no urbanitzable.
El fet de que el municipi de Palau-saverdera sigui un municipi rural, així com un
municipi proper de l’activitat turística de la costa però interior, fa que tingui unes bones
condicions per atreure un tipus de turisme rural. Aquest tipus de turisme va en
augment a Catalunya i Palau-saverdera té un bon potencial i així s’està demostrant
amb un augment de la població activa en el sector de l’hosteleria. De totes maneres, hi
ha un escàs desenvolupament del sector terciari i fins i tot aquest presenta algunes
mancances com és la inexistència d’una oficina bancària.
Tot i ser un municipi rural, el sector agro-ramader és minoritari en el municipi i aquest
ha disminuït en els últims anys. Així mateix, tampoc hi ha una gestió forestal. En quan
al sector agrari cal destacar que hi ha hagut una continuació del conreu de les terres
de secà, tot i que també s’han imposat els cultius de regadiu en certes zones del
territori. Així mateix, destacar els camps d’olivera que es troben majoritàriament a l’est
del terme municipal i que li donen al municipi un paisatge característic. En quan al
sector ramader, els sectors porcí, oví i aviram són els més representats.
La principal normativa del municipi que regeix el planejament són les Normes
Subsidiàries aprovades el 1981 i revisades el 1999. Les normes de 1981 varen
sobredimensionar el creixement del municipi que es va projectar en 5.800 habitants.
Per altra banda, i arrel de la revisió de les NNSS de 1999 s’han fet tot un seguit de
millores de l’entorn urbà de Palau-saverdera com és la pavimentació de carrers,
soterrament de serveis, arbrat de carrers, rehabilitació d’edificis i façanes, etc. Algunes
d’aquestes millores urbanes però han contribuït en la desnaturalització d’alguns recs i
rieres, com és la canalització del rec dels Quintans i de Sant Onofre.
Durant la dècada dels 80 i 90 s’han construït diverses edificacions (habitatges
plurifamilars, principalment) poc respectuoses amb la qualitat dels teixits i edificacions
urbanes preexistents, com són alguns blocs de pisos i cases aparallades.
Durant els últims 20 anys, el sòl urbanitzable residencial ha sofert grans canvis ja que
s’han urbanitzat i edificat grans extensions de sòl fora del nucli urbà. D’aquesta
manera han sorgit urbanitzacions externes al poble de Palau-saverdera, com són la
urbanització Urpasa i la urbanització Bellavista, que han modificat l’assentament
tradicional de Palau-saverdera. Els tipus d’habitatges d’aquestes urbanitzacions no
són de tipus mediterrani. És en aquestes zones a on es concentren els residents
estrangers.
10 / Resum de la situació actual
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Per altra banda, encara existeix algun veïnat que confereix al municipi el caràcter rural
com és el de les Torroelles, format per masos escampats, el qual es troba a uns 2 km
al SW del poble, en un sector de petits tossals.
Palau-saverdera presenta un important patrimoni cultural, arquitectònic i arqueològic.
Dintre el nucli urbà destaquen alguns edificis i façanes inclosos en el catàleg de
patrimoni a protegir com és l’edifici de les antigues Escoles, la casa pairal Vila d’Ordis,
la torre del Rellotge i les torres de defensa del Castell de Verdera, a més de diverses
façanes com les del carrer Nou, núm. 18 i 19.
Dins el terme municipal de Palau-saverdera s’hi troben varis edificis històrics d’interès
públic com són l’Església parroquial de St. Joan Baptista, el Castell de Palau
saverdera (Can Mèssio), l’Ermita de St. Onofre, el Castell de Verdera, el Cementiri
municipal, i altres, com el Mas d’en Muní la casa pairal de la Torre de l’Albert, la torre
del Molí de Vent, les Torroelles, el mas Oriol, el mas Rotllan, el mas Isaac, avui
restaurant i envoltat per la urbanització d’Urpasa, el mas Llimonenc, molt a la vora, etc.
Dins el terme hi ha un grup força notable de sepulcres megalítics: el Dolmen de la
Febrosa (a 1,5 km a llevant del poble), la Galeria Coberta de la Sureda (al camí del
Mas Ventós, al nord del poble), el Dolmen del Mas Bofill (a uns 2 km al nord-oest), la
galeria coberta de la Devesa (a 250 m a llevant de l’anterior), etc.
En quan el sòl no urbanitzable els canvis més característics són la declaració de dues
grans zones com a Parc Natural. D’altra banda, s’observen un elevat nombre
d’activitats periurbanes escampades pel sòl no urbanitzable, és a dir, activitats no
lligades necessàriament al medi rural: barraques, abocadors de runes, etc. A més, dins
el sòl no urbanitzable de Palau-saverdera existeixen diverses àrees de barraquisme
permanent ubicades al costat del cementiri, a sota del mas d’en Guero, al costat est
del turó de la Torre del Vent, el més nombrós amb 41 construccions, i en el turó al
costat de l’abocador mancomunat de runes (Roses-Palau). Totes aquestes
construccions periurbanes i de barraquisme no encaixen dintre el paisatge d’aquesta
zona oferint al municipi un paisatge no desitjat.
Per altra banda, Palau-saverdera presenta una important xarxa de camins rurals que
permet una bona accessibilitat als espais naturals, si bé manca un manteniment dels
mateixos i un catàleg de camins rurals, segons el Decret 166/1998 de regulació de
l’accés motoritzat al medi rural.
El municipi de Palau-Saverdera és drenat per tot un seguit de torrents i recs que
davallen de la serra fins la plana com el rec Tort, el rec de Mas Oriol, el rec de Sant
Onofre, el rec de les Trilles, el rec de la Fantasia, el rec del serrat del Nin, el rec de
Cap de Terme, etc. El seu règim és pluvial i amb un fort estiatge. Se’n comptabilitzen
més d’una dotzena i configuren la originalitat del terme municipal, la qual cosa suposa
un magnífic valor territorial que fan d’aquest territori una àrea estratègica d’elevats
valors paisatgístics i mediambientals.
Degut a l’orografia del territori els principals riscos ambientals d’origen natural són les
avingudes dels recs a la capçalera del seu curs (rec de les Trilles i Sant Onofre, i riera
de la Fantasia), la inestabilitat de blocs de roca granítica i l’erosió dels sòls en
vessants amb forts pendents al sector nord del municipi. El principal risc ambiental
d’origen relacionat amb activitats antropogèniques és el risc d’incendis.
El municipi disposa d’una gran diversitat botànica, faunística i d’hàbitats, amb zones
d’elevada biodiversitat i rareses animals com el bitó, trenca, gaig blau, turó... El turó de
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la torre del Molí del Vent està catalogada com a àrea d’interès per a les papallones, a
més d’indret destacable per a aus catalogades com a rares.
Existeixen diferents llacunes en bon estat de conservació però d’altres requereixen ser
netejades. Així doncs, el municipi disposa de zones ben conservades per al refugi dels
animals com són zones feixades i marges de pedra seca, però hi ha una manca de
recer i passos de fauna en el traçat de les carreteres.
En el municipi de Palau-saverdera hi ha diferents zones d’interès geològic les quals
configuren un bell paisatge geològic, i presenten un grau de degradació mínim degut a
la seva inclusió o immediatesa als espais naturals protegits. D’altra banda les dues
pedreres del municipi suposen un fort impacte visual.
La línia elèctrica d’alta tensió creua el municipi en direcció SE-NO, passant per
l’estació Receptora HEASA de la Torre del Vent, ubicada dins el PNAE. Aquesta
infrastructura suposa un impacte visual molt elevat, apart de les possibles
conseqüències per a les aus.
Fent referència la resta de vectors ambientals, el casc urbà i les urbanitzacions
s’abasteixen d’aigua de xarxa. La xarxa d’impulsió d’aigua principal és antiga i per tant
és la causa primera de les pèrdues. A més, hi ha una manca de reserva o
autosuficiència dels dipòsits d’abastament en èpoques punta. Tot i que les terres de
secà prevalen envers les terres de regadiu, l’agricultura de regadiu és el principal
consumidor d’aigua del municipi.
En el municipi existeixen varies fonts que es nodreixen de deus. A part, el municipi es
troba a sobre de part de l’aqüífer protegit dels Delta dels rius Muga i Fluvià, això
significa que aquesta és una zona vulnerable en quan a extraccions i possibles fonts
de contaminació com poden ser les fosses sèptiques o els abocaments incontrolats.
Les aigües residuals generades són principalment domèstiques, ja que el polígon
industrial no està connectat a la xarxa de clavegueram. De totes maneres, està previst
la incorporació del polígon industrial i la urbanització URPASA (que actualment
disposa de depuradora pròpia) a la xarxa de sanejament municipal.
L’augment de residus del municipi dels últims 5 anys es deu a un augment de la
població, ja que la taxa d’escombraries és inferior a la taxa comarcal i de Catalunya
(1,81 kg/hab.dia). El municipi disposa de recollida selectiva de paper i cartró, vidre i
envasos lleugers, tot i que el desplegament de contenidors i el nivell de participació de
la ciutadania és baix. Per contra, la recollida de vidre del municipi s’acosta força a les
previsions del Programa de gestió de residus de Catalunya, degut a que són els locals
públics els que utilitzen aquest servei. Pròximament el municipi s’acollirà al servei de
deixalleria mòbil del Consell Comarcal.
S’han detectat alguns abocaments incontrolats de residus de la construcció degut a
l’augment d’aquest sector. Els residus industrials també han augmentat en els últims
anys degut a un augment d’indústries.
Segons l’estimació de la producció anual de fems i purins segons els caps de bestiar,
la quantitat de residus generats és inferior a la superfície agrària útil per a l’aplicació
d’aquests residus al terreny. Així doncs, el sistema de gestió comunment emprat al
municipi per a fems i purins és correcte i de moment no s’ha detectat un dèficit de
terreny. De totes maneres, s’ha de tenir especial cura en l’aplicació d’aquests residus
al terreny, sobretot en l’àrea de l’aqüífer protegit, i les granges han de disposar d’un
pla de gestió de residus.
Tot i la potencialitat del municipi per a la utilització d’energies renovables, degut al grau
d’insolació, la utilització d’aquest tipus d’energies alternatives és mínima.
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L’augment del parc de vehicles i el conseqüent augment desplaçaments de la població
en vehicle privat comporta un augment de consum dels recursos energètics, i un
augment de la contaminació atmosfèrica i de sorolls en el municipi.
El nucli urbà no disposa d’una jerarquització de la xarxa viària, així com no hi ha una
connexió entre aquest i les urbanitzacions. L’accés al centre urbà es fa a partir de la
carretera GI-610, a través d’un encreuament força perillós. Així mateix, hi ha una
manca de zones per a l’estacionament, així com una manca de zones per a vianants.
L’acondicionament de la carretera GI-610, que tindrà lloc pròximament, permetrà una
millorar alguns d’aquests aspectes com són l’accessibilitat al nucli urbà.
Per últim, destacar que una gestió exemplar per part de l’Ajuntament (recollida
selectiva, utilització de paper reciclat, utilització d’energies renovables, etc.) és bàsica
per a una correcta gestió ambiental, social i econòmica del territori.
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1.2. Descriptors i perfil del municipi
El límit del terme s’inicia per sota el Puig de Queralbs (621 m) i ressegueix la carena
en direcció nord-oest fins arribar al Castell de Sant Salvador (669,9 m), punt més
elevat del Cap de Creus; al llarg d’aquest tram va limitant amb el terme de la Selva de
Mar.
Segueix en direcció nord-oest, però ja compartint territori amb Port de la Selva, fins a
l’alçada de l’ermita de Sta. Helena (532 m). A partir d’aquí pren direcció SW, passant
per davant del Mas Ventós (Port de la Selva) fins a l’alçada de la Creu Blanca (Pau).
Una vegada limita amb Pau, pren direcció sud sud-oest resseguint el torrent de la
vessant W de la Muntanya d’en Sot, separa les urbanitzacions del Mas Isac (Palausaverdera) i dels Olivars (Pau), i travessa la carretera GI-610 (Palau-saverdera - Pau).
Una vegada l’esmentat torrent tributa les seves aigües al Riutort, el límit segueix en la
mateixa direcció fins passar arran de l’Estany de Vilaüt (Pau) i empalmar amb el rec
Madral.
Aquí el terme comença a limitar amb Castelló, tot resseguint l’esmentat rec en direcció
SE fins que intersecta amb la carretera C-260 (Roses a Figueres).
La línia pren ara direcció nord-est, ja limitant amb Roses, travessa l’abocador controlat
de terres i runes de Palau-saverdera, passa a l’est de l’estany de Palau-saverdera (4,5
m) i enllaça amb el rec de Cap de Terme fins al seu mateix naixement, a les pedreres
de quars. A partir d’aquí, s’enfila per la carena fins arribar sota mateix del Puig de
Queralbs.
El tipus de clima de Palau-saverdera és de tipus xeròtic o mediterrani, el qual es
caracteritza per una manca d’un període hivernal intensament fred, però per
l’existència d’un període estival prolongat i eixut. Així mateix, el vent és un factor
bioclimàtic de màxima importància en el municipi.
El tipus de clima sembla ser dels més secs dins dels mediterranis marítims subhumits i
subàrids de terra baixa, amb almenys un mes periàrid.
La mitjana de precipitacions anual a la zona és de 528,5 mm/any, repartits en 70 dies
de pluja al llarg de l’any. Les estacions més plujoses són la tardor i l’hivern amb un
màxim al gener. El període més sec és l’estiu amb un mínim al mes d’agost. A
continuació es presenta el climodiagrama de la zona.
Figura 1: Climodiagrama de temperatures i precipitacions
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Pel que fa al règim de temperatures, la mitjana de temperatures anuals és de 16,4 ºC,
la mitjana de mínimes de 11,2 ºC i la mitjana de màximes de 22,5 ºC. Les màximes
absolutes, es donen entre els mesos de maig i octubre, amb un màxim al juliol quan
s’enregistra una temperatura de 38,9 ºC; les mínimes absolutes es donen entre els
mesos de novembre i març, amb un mínim al mes de desembre quan s’enregistren
valors de –8,5 ºC.
Els vents que més sovintegen en el municipi són el gregal, que ve del NE i és per tant
un vent humit i d’intensitat variable, i la tramuntana, vent del nord que arriba a prendre
velocitats superiors als 150 km/h durant la primavera i la tardor. Aquesta arriba a ésser
més freqüent als mesos d’abril i novembre (20%), i inferior al 10 % entre el maig i el
setembre. La tramuntana freda, més seca, pot bufar a qualsevol època de l’any encara
que esdevé més freqüent a l’hivern. La tramuntana calenta ve més carregada
d’humitat.
La humitat relativa mitjana de la zona és alta, d’un 65,3 %. Hi ha dos màxims coincidint
amb les pluges: a l’octubre i entre desembre i gener.
A l’Empordà, la nebulositat mitjana anual és del 40 %, amb un màxim de novembre a
maig, i un mínim a l’estiu. Durant l’any hi ha una mitjana de 123 dies serens (màxim de
15 dies al juliol i mínim de 7 dies a l’abril), i 51 dies coberts (màxims de 6 dies al febrer
i març, i mínims de 2 dies al juliol i agost).
El terme municipal de Palau-saverdera comprèn dues unitats morfoestructurals: la
unitat Pirinenca que ocupa el sector nord més muntanyenc, i la resta del municipi que
forma part de la depressió neògena de l’Alt Empordà.
L’interès geològic que susciten els elements o formacions presents al terme municipal
radica en el paisatge que ells mateixos configuren.
Malgrat la monotonia dels materials granodiorítics que donen forma als relleus
muntanyosos de Palau-saverdera, cal destacar la bellesa de les formes que l’erosió ha
esculpit sobre aquests materials i que avui dia ens ha deixat com a testimoni una sèrie
de crestes, agulles i penyes fortament accidentades que ressalten en el paisatge entre
la resta de materials granítics amb formes més suaus.
Aquests relleus més imbricats es localitzen al sector NE del terme, i dibuixen la carena
entre el castell de Sant Salvador i el Puig de Queralbs. Els altres dos punts són el
penyot que hi ha per damunt de St Onofre, i el tram més encaixat del rec de Queralbs,
on es troba la Cova dels Encantats.
Encara que no per la vàlua geològica, però sí històrica, cal mencionar els dipòsits
palustres que omplen l’antic Estany de Castelló; d’aquella zona humida avui només en
queden rastres a l’Estany de Vilaüt (Pau), Palau (Palau Saverdera) i del Tec (Castelló
d’Empúries). La delimitació dels materials ha permès reconstruir quin era l’àmbit i la
forma de l’estany, que com se segueix cartogràficament tenia una estreta comunicació
amb el mar (a través de la Rubina) com si d’un estuari es tractés.
Els sòls del terme, sobretot els que pertanyen a la Serra de Verdera, han patit una
constant agressió que es va iniciar amb la deforestació per a la introducció dels cultius
de la vinya i l’olivera; el canvi d’usos del sòl i finalment el seu progressiu
abandonament ha fet incrementar el risc d’incendi. Els successius incendis que han
atacat aquestes contrades han desprotegit la capa edàfica, ja de per si poc profunda,
la qual cosa ha fet augmentar, de retruc, el risc d’erosió agreujat per la presència de la
tramuntana i les pluges torrencials. Són, doncs, uns sòls pobres amb unes condicions
d’elevada fragilitat i susceptibilitat d’ésser degradat pel perill que corre d’erosionar-se.
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Malgrat les reduïdes dimensions del terme municipal, Palau-saverdera disposa d’una
sèrie de vectors ambientals bàsics que li confereixen una gran diversitat paisatgística.
La combinació de l’orografia i el tipus de vegetació conformen els següents ambients
paisatgístics:
¾ Paisatge muntanyós, apreciable al sector N del municipi, està definit pels
contraforts de la Serra de Verdera i de Rodes. Aquesta muralla de materials
granítics s’estén entre la Muntanya d’en Sot i el Puig de Queralbs. Els seus forts
pendents i l’acció erosiva dels agents climàtics han afavorit la creació de penyes,
algunes isolades, que subministren material formant tarteres i esbaldregalls. El
paisatge que es pot apreciar, doncs, és força inert, dominat per rocam al.lòcton i un
estrat arbustiu molt esclarissat.
¾ En un estatge inferior, encara que també muntanyós, els pendents són menors i
les formes orogràfiques més arrodonides, fet que afavoreix un recobriment arbustiu
molt més important. Encara que amb menor intensitat que en el cas anterior,
també apareixen blocs o grans “bolos” granítics que s’han desplaçat muntanya
avall. Sobre aquest paisatge es troben els relleus entre les cotes 150 i 300 m; a on
s’ha instal·lat la urbanització Mas Isac.
¾ Ocupant la major part del terme, es diferencia el paisatge de peudemont,
caracteritzat per uns relleus suaus adossats als anteriors i sobre els quals hom ha
assentat la seva residència i n’ha tret una productivitat. Es tracta d’un ambient
paisatgístic molt antropitzat on es troba els assentaments del nucli urbà i zones
residencials com la de Bellavista, a l’oest; i on les terres han estat i estan
conreades per cultius eminentment de secà: vinya i olivera. Dins d’aquest paisatge
es troben elements aïllats i aixecats que es corresponen a petits enclaus de roca
granítica que sobresurten en el paisatge, el més emblemàtic és el turó sobre el que
s’aixeca el Molí de Vent.
¾ Finalment, i només present al sector més meridional, es distingeix un paisatge típic
d’aiguamolls, l’àmbit del qual ja vindria marcat pel límit administratiu del Parc
Natural dels Aiguamolls de l’Empordà. És un paisatge, ja no dominat per conreus si
no per vegetació autòctona i pròpia d’ambients humits que alterna amb parcel.les
tancades, amb fileres d’arbres, aquí anomenades “closes” dedicades
fonamentalment a les pastures; i que tot sovint acaben inundades. Aquest espai
altrora va ser ocupat per l’antic Estany de Castelló, del qual avui només en queden
petites traces com l’estany de Vilaüt i el del Palau.
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2.1.5. Mobilitat
2.1.5.1. Mobilitat supramunicipal
¾ LA INTENSITAT D’ÚS DEL VEHICLE
SUPRAMUNICIPAL ÉS ELEVADA

PRIVAT

EN

LA

MOBILITAT

L’ús del vehicle privat per a desplaçament a l’exterior és molt elevada. Com s’observa
a la figura 1, en el cas de desplaçaments per mobilitat obligada (treball o estudi)
només en el cas de desplaçaments per estudi es fa servir el transport col·lectiu. En
canvi, quan el motiu del desplaçament a l’exterior és el treball, l’ús del transport
col·lectiu és quasi nul.
Figura 1: Distribució modal dels desplaçaments exteriors de mobilitat obligada
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Font: Institut d’Estadística de Catalunya.

En el cas de mobilitat no obligada (compres, oci, etc), quasi la meitat dels habitants de
Palau-saverdera realitzen les compres i les activitats d’oci en vehicle privat (47% en
ambdós casos). ´
Aquest percentatge és molt elevat si es tenen en compte les dimensions del municipi i
el fet que el 71% dels palauencs compren a Palau i el 62% realitzen les activitats d’oci
al mateix municipi.
La intensitat d’ús del vehicle privat en els desplaçaments realitzats pels ciutadans de
Palau-saverdera és del 85%.
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¾ LES PRINCIPALS DESTINACIONS DELS HABITANTS DE PALAU-SAVERDERA
PER MOBILITAT OBLIGADA I NO OBLIGADA SÓN FIGUERES I ROSES
La major part dels desplaçaments externs dels palauencs es realitzen dins la mateixa
comarca de l’Alt Empordà, concretament un 90% dels desplaçaments. Els municipis de
la comarca que són principals destinacions per mobilitat obligada, és a dir, per motius
de treball o estudi, són Roses i Figueres. També s’observen alguns desplaçament fora
de la comarca, principalment amb destinació la ciutat de Girona, tot i que aquests
representen només un 10% del total de desplaçaments.

¾ PALAU-SAVERDERA TÉ MÉS DESPLAÇAMENTS GENERATS QUE ATRETS
El nombre desplaçaments generats és molt superior (75%) als desplaçaments atrets,
és a dir, a Palau-saverdera hi ha un major nombre de persones que es desplacen a
fora del municipi per a treballar o estudiar, que no els que es desplacen des de fora al
municipi per a la mateixa causa. Concretament, el nombre de desplaçaments cap a
l’exterior és d’un 75% i, en canvi, els atrets és d’un 25%. La diferència és molt més
acusada en el cas dels desplaçaments per estudis, ja que a Palau-saverdera no hi ha
escola de secundària ni de grau superior.
Això és degut a que el municipi no té capacitat com per ocupar o donar estudis a tots
els palauencs, i per això es fa necessari sortir a fora.

2.1.5.2. Mobilitat dins el municipi
¾ EL PARC DE VEHICLES DE PALAU-SAVERDERA HA AUGMENTAT MOLT EN
ELS DARRERS ANYS
Segons dades de l’Ajuntament, el parc automobilístic de Palau-saverdera és de 684
vehicles. En el període 1998-2001 s’observa un augment del nombre de motocicletes i
ciclomotors i, en canvi, una disminució força acusada dels camions, furgonetes,
tractors i altres. L’evolució del parc de vehicles, a partir de les dades disponibles pels
any 1991, 1998 i 2001, és la següent:
Figura 2: Composició del parc de vehicles, anys 1991, 1998 i 2001
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Font: Ajuntament de Palau-saverdera, Institut d’Estadística de Catalunya.
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¾ ELEVADA TAXA DE MOTORITZACIÓ
La taxa de motorització (nombre de vehicles per 1.000 habitants) és molt elevada en el
municipi. Al següent gràfic es pot comparar la taxa de motorització (nombre de
vehicles per 1.000 habitants) de Palau-saverdera amb la de la comarca de l’Alt
Empordà i amb la del conjunt de Catalunya.
Figura 3: Taxa de motorització, any 1998
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Actualment, però, la taxa de motorització ha disminuït (en els darrers 3 anys s’ha
produït un augment demogràfic major en proporció que l’augment del parc de
vehicles), i es troba al voltant dels 723 vehicles per 1.000 habitants, dada superior a la
mitjana de Catalunya, però menor que la de l’Alt Empordà al 1998 (es desconeixen les
dades de 2001 de l’Alt Empordà).

¾ LA INTENSITAT D’ÚS DEL VEHICLE PRIVAT EN LA MOBILITAT DINS EL
MUNICIPI ÉS ELEVADA
En el cas de mobilitat no obligada (compres, oci, etc.), quasi la meitat dels habitants de
Palau-saverdera realitzen les compres i les activitats d’oci en vehicle privat (47% en
ambdós casos). Aquest percentatge és molt elevat si es tenen en compte les
dimensions del municipi i el fet que el 71% dels palauencs compren a Palau i el 62%
realitzen les activitats d’oci al mateix municipi.
És a dir, un elevat percentatge dels palauencs que realitzen les activitats a Palausaverdera ho fan en vehicle privat.
En el cas de la mobilitat obligada (treball i estudi), la major part dels palauencs
(aproximadament un 78%) que treballen i estudien a Palau-saverdera es desplacen a
peu.
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¾ PROBLEMES DE CIRCULACIÓ A LA XARXA VIÀRIA MUNICIPAL I FUTUR
ESTUDI DE CIRCULACIÓ PER SOLUCIONAR-LOS
La majoria de carrers del municipi tenen dues direccions (a excepció de la zona oest
del C/ Nou que disposa de carrers d’un sol sentit), la qual cosa fa que la circulació per
dintre el centre urbà sigui dificultosa. A més, hi ha algun carrer que no té sortida (com
el C/ Padró) i això també dificulta l’accés a la zona nord del municipi.
Tot i que els carrers són estrets i de doble direcció, els vehicles s’estacionen al llarg de
la majoria dels carrers, obstaculitzant la circulació de vehicles i/o de vianants.
Actualment, no hi ha delimitades zones específiques d’aparcament, i per això s’utilitzen
les diferents places existents al municipi (Pl. Catalunya, Pl. Diputació, Pl. de l’església,
Pl. Major, etc.).
En general, la senyalització dels carrers és vertical i aquesta es troba en mal estat.
Cal destacar que, en el municipi s’ha creat una zona de prioritat invertida, o sigui una
zona a on es dona prioritat als vianants enfront la circulació de vehicles. Aquesta zona
s’ha creat mitjançant la nova pavimentació dels principals carrers de la xarxa viària
mitjançant llambordes bicolors i amb un sol nivell (sense voreres). Tot i així, i degut a
que aquesta zona coincideix amb el principal eix de comunicació del municipi (C/ Nou C/ Balmes), i per tant és la zona a on hi ha un major trànsit i a on hi estacionen els
vehicles, aquesta zona no actua com a zona de prioritat per als vianants.
L’existència de carrers conflictius al municipi és deguda, sobretot, a l’elevat ús del
vehicle privat, així com a la manca de jerarquització de la xarxa viària i la manca de
zones per aparcar.
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 de Palau-saverdera,
tant del casc urbà com de les urbanitzacions. Aquest estudi 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.
L’acondicionament de la carretera GI-610 també ha de permetre millorar l’accessibilitat
al nucli urbà, que segons el projecte es realitzarà mitjançant una rotonda. De totes
maneres, hauria de quedar clar com serà l’accés al nucli urbà a partir d’aquesta
carretera.
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2.1.5.3. Transport públic

¾ ELS HORARIS DEL TRANSPORT PÚBLIC NO S’ADEQÜEN
NECESSITATS DELS HABITANTS DE PALAU-SAVERDERA

A

LES

La companyia d’autobusos que té concessió per a realitzar el transport públic pel
municipi de Palau-saverdera és SARFA, SL. Aquesta realitza el servei Roses-Figueres
per Vilajuïga, que para al municipi.
Els horaris establerts per al servei de transport públic varien en funció de
l’estacionalitat. Així, a l’estiu la freqüència del servei públic és força més elevada que a
l’hivern.
A l’estiu hi ha 5 serveis en direcció Roses, i 4 en direcció Figueres, tot i que a partir de
mitja tarda (18 hores) no existeix cap servei per a cap d’ambdues direccions.
A l’hivern només existeixen tres serveis en direcció Roses i 2 en direcció Figueres, i
els horaris estan establerts de manera que els Palauencs només poden anar a
Figueres a les 9 i 10 del matí (podent només poden al migdia i tarda fins a les 16
hores) i només poden anar a Roses de 13 a 16 hores, i no poden tornar fins a
l’endemà al matí.
Cal esmentar que el transport escolar funciona als horaris que s’adeqüen a les
necessitats dels estudiants palauencs.

¾ LA UTILITZACIÓ DEL TRANSPORT PÚBLIC PER PART DELS PALAUENCS ÉS
MOLT BAIXA
Pel que fa a la utilització del transport públic, aquesta és molt minsa al municipi de
Palau-saverdera (una mitjana de 2.190 viatgers/any).
La utilització del transport públic no segueix una tendència marcada, ja que va
disminuir a l’any 1999, però en canvi ha augmentat als anys 2000 i 2001.
Els orígens i destinacions dels trajectes que es realitzen, s’observen al següent gràfic.
La principal destinació dels viatgers que agafen l’autobús a Palau-saverdera és
Figueres. El principal origen dels viatgers que baixen de l’autobús a Palau-saverdera
és també Figueres. Amb això es pot afirmar que els palauencs utilitzen el transport
públic bàsicament per anar a Figueres. La segona destinació és Roses, tot i que amb
un percentatge molt més baix.
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2.1.5.4. Conseqüències ambientals i territorials de la mobilitat
¾ L’EXISTÈNCIA DE VEHICLES QUE FUNCIONIN AMB ENERGIES RENOVABLES
ÉS NUL·LA
No existeixen iniciatives de vehicles motoritzats que funcionin amb energies
renovables, tant a nivell de transport col·lectiu (vehicles amb gas natural), com a nivell
de transport individual (vehicles de motor híbrid). La raó principal és l’elevat preu
d’aquest tipus de vehicles.

¾ LA MAJOR PART DE LES EMISSIONS A L’ATMOSFERA AL MUNICIPI SÓN
DEGUDES AL TRÀNSIT
Una de les conseqüències directes de la mobilitat és la contaminació atmosfèrica. Com
s’explica a l’apartat 3.7. Contaminació atmosfèrica, la major part de les emissions del
municipi són degudes al trànsit, tal i com s’observa a la següent figura.
Figura 13: Emissions atmosfèriques al municipi de Palau-saverdera segons font
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El tipus de trànsit que presenta una major incidència sobre la qualitat de l’aire és el
transport interurbà, que és molt més elevat que l’urbà, ja que s’han de tenir en compte
tots els vehicles que circulen del municipi, tant si són de residents de Palau-saverdera
com si circulen de pas.

¾ LA MAJOR PART DEL CONSUM ENERGÈTIC DEL MUNICIPI ÉS DEGUT ALS
COMBUSTIBLES PER AL TRANSPORT
El consum energètic és una altra de les incidències ambientals de la mobilitat. L’elevat
ús del vehicle privat ocasiona un consum energètic molt alt. De fet, segons els càlculs
especificats al punt 3.9. Energia, al municipi de Palau-saverdera el 91% del consum
energètic (3.546 teps/any) és degut al consum de combustibles líquids, i d’aquest, una
gran part és deguda al transport (1.746 teps/any).
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2.1.5.5. Propostes de millora de la mobilitat de Palau-saverdera

¾ POTENCIALITATS DE MILLORA DE LA MOBILITAT
Està previst l’acondicionament de la carretera GI-610, de manera que l’accés al
municipi es farà mitjançant una rotonda. Aquest serà un bon moment per reordenar les
entrades i sortides principals del nucli urbà. A l’interior, els problemes que presenten
alguns carrers degut a la manca d’una jerarquització de la xarxa viària, es podran
solucionar a partir de l’estudi de circulació del municipi que ha de realitzar la Policia de
Figueres.
Actualment, la utilització del vehicle privat tant en els desplaçaments interns com
externs és excessiva. La utilització d’altres modes de transport com és anar a peu o en
bicicleta per l’interior del municipi o el transport públic per anar a les poblacions veïnes
són les alternatives per fomentar una mobilitat sostenible del municipi.
En quan al transport públic, és necessari mancomunar a nivell supramunicipal aquest
tipus de transport ja que es fa difícil la seva potenciació des de les entitats municipals.
La demanda d’aparcaments segons el parc mòbil és elevada. Cal tenir en compte que
en el municipi només existeixen unes poques àrees habilitades per a l’Aparcament de
vehicles les quals coincideixen amb algunes places. Això fa que els vehicles aparquin
indiscriminadament a qualsevol carrer obstaculitzant la circulació dels vianants. Cal
una ordenació de l’aparcament per evitar aquests problemes.
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2.1.6. Aigua
2.1.6.1. Abastament d’aigües
¾ MANCA DE RESERVA O AUTOSUFICIÈNCIA DELS DIPÒSITS D’ABASTAMENT
EN ÈPOQUES PUNTA
S’estima que en l’època de demanda més forta, que coincideix amb l’estiu, la reserva
dels dipòsits d’aigua, és a dir, al capacitat de resposta, és tan sols d’un dia o dia i mig.
Aquesta circumstància, lligada al fet que també és l’època quan es donen més casos
d’incendi a la zona, podria fer perillar l’abastament de Palau.
Caldria preveure les infraestructures necessàries per aquests tipus de situació i alhora
valorar les previsions de la demanda d’aigua, que ha augmentat molt en aquests
darrers anys, per a tenir la capacitat de resposta adient.

¾ LA XARXA D’IMPULSIÓ D’AIGUA PRINCIPAL ÉS ANTIGA I ÉS LA CAUSA
PRIMERA DE LES PÈRDUES
Segons converses amb l’empresa encarregada del subministrament d’aigua, SOREA,
la causa principal de les pèrdues a la xarxa d’abastament és el mal estat de la
canonada principal entre les diferents poblacions de la mancomunitat. Es tracta d’una
infraestructura antiga que necessita ser substituïda. Des de SOREA ja es té en compte
aquest fet i es preveu la seva renovació a curt i mitjà termini.

¾ ELS PRINCIPALS NUCLIS HABITATS DISPOSEN DE XARXA D’ABASTAMENT
Els principals nuclis habitats de Palau, el centre de la vila i les urbanitzacions de
Bellavista i URPASA, disposen de xarxa d’abastament. Properament la xarxa
d’abastament també arribarà a la zona industrial. Es valora molt positiu el fet d’abastir
la zona industrial perquè es podran obtenir dades més fiables sobre consums d’aigua.
La cobertura del servei serà de més del 95% de la població.
La resta del territori, compost per alguns habitatges, granges i barraques disseminats,
s’abasteixen de captacions pròpies.

¾ BONA QUALITAT DE L’AIGUA D’ABASTAMENT
L’aigua que prové dels pous de Peralada, propietat de la Mancomunitat d’aigües, és de
bona qualitat i en cap cas es supera els valors de concentracions màximes
admissibles (CMA) per als diferents paràmetres regulats en la normativa estatal. A
més, segons confirma SOREA, actualment no existeix risc de sobreexplotació de les
captacions ni tampoc perill de contaminació per nitrats o altres substàncies d’origen
antròpic.
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¾ INCREMENT DE LA DEMANDA D’AIGUA DE MÉS DEL 25% EN ELS ÚLTIMS
CINC ANYS
Al llarg dels últims cinc anys, la demanda d’aigua s’ha vist incrementada en un 26,3%,
dada que indica la forta pressió de creixement urbà a què es veu sotmès la població.
Malgrat tot, el consum per càpita es manté moderat, a l’entorn dels 411,4 l/hab.dia
quant a consum global i 345,4 l/hab.dia per al sector domèstic (any 2001), que
representa més del 85% del consum de l’aigua d’abastament.

¾ L’AGRICULTURA DE REGADIU ÉS EL PRINCIPAL CONSUMIDOR D’AIGUA DEL
MUNICIPI
Amb més de 1,7 hm3 estimats segons càlculs de requeriments de cultiu, l’agricultura és
el sector que consumeix més aigua a Palau. La majoria provenen de la Comunitat de
Regants del Marge Esquerre de la Muga i hi ha una part, aproximadament uns 25.000
m3 que s’estima que provenen de captacions pròpies.
En quan a la ramaderia, s’estima un consum de més de 10.000 m3 l’any, tot i que
segons el Registre d’Aigües només se’n declara, per captacions pròpies, uns 3.500 m3.
Aquesta diferència podria fer sospitar la presència de més captacions sense legalitzar
que abasteixen aquest sector.

¾ EXISTEIXEN DIVERSES FONTS PROCEDENT DE DEUS D’AIGUA
La Font de Dalt és la surgència natural per on es reben les aigües de les carenes del
massís. És un lloc molt concorregut per gent del poble i visitants que venen a buscar
aigua per a consum propi.
L’Ajuntament és el responsable de realitzar periòdicament les anàlisis per a comprovar
la potabilitat de l’aigua i per tant, hauria de programar al llarg de l’any la sèrie de
mostrejos corresponents. Ja en alguna ocasió s’ha informat que es superaven els
paràmetres microbiològics fet que, pel principi de precaució, s’hauria de posar un rètol
que indiqués que l’aigua no és potable. Aquesta característica no impedeix però que la
població pugui beure amb tranquil·litat aquesta aigua sense incidències, tot i que
d’acord amb la normativa estaria sota la categoria de no potable.
Així mateix, l’aigua d’aquesta font es pot destinar a altres usos com és el reg dels
horts, entre d’altres.

¾ VULNERABILITAT DE LES AIGÜES SUBTERRÀNIES D’UNA PART DEL
MUNICIPI
Part del municipi de Palau-saverdera està inclòs en l’aqüífer protegit del Delta dels rius
Fluvià i Muga, això significa que aquesta és una zona vulnerable, en quan a
extraccions i possibles fonts de contaminació. L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) té
diferents punts de mostreig al municipi on caldria fer un seguiment dels paràmetres
que presenten concentracions més elevades respecte les normal.
L’ACA també disposa d’un punt de mostreig d’aigües superficials als Aiguamolls de
Palau, en el límit amb Castelló d’Empúries, fins al moment no s’ha destacat valors
estranys respecte als paràmetres mesurats.
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2.1.6.2. Aigües residuals
¾ LES AIGÜES RESIDUALS GENERADES SÓN MAJORITÀRIAMENT D’ORIGEN
DOMÈSTIC
La zona de Palau amb connexió a clavagueram és la del nucli urbà i la urbanització
Bellavista i per tant, sense presència d’indústria, ni activitats que puguin abocar
càrregues contaminants a la xarxa d’aigües residuals. Són aigües majoritàriament
d’origen sanitari–domèstic i que no presenten masses problemes amb el tractament
biològic que se’ls aplica.

¾ BON RENDIMENT DE DEPURACIÓ
El rendiment de depuració, valorat segons la càrrega contaminant eliminada, DBO5 i
SS, és del 99 i 92% respectivament en els paràmetres de disseny i normalment
s’assoleixen o es superen en l’estació depuradora municipal. Aquesta característica
les fa aptes per al seu abocament a llera pública.

¾ PRÒXIMA CONNEXIÓ DE LES AIGÜES RESIDUALS GENERADES A URPASA I
EL POLÍGON INDUSTRIAL
La urbanització d’URPASA té un sistema de sanejament propi amb depuradora
idependent de la municipal. Sembla ser que el rendiment no és l’adequat i fins i tot els
responsables de la urbanització desconeixen el tractament de les aigües residuals.
Des de fa un temps s’està en converses amb el Consorci de la Costa Brava per a
estudiar la viabilitat de connectar el residencial amb la depuradora municipal, garantintne el correcte funcionament.
Així mateix, les previsions de connexió estan contemplades a la zona industrial, que
avui en dia, aboca les aigües negres en fosses sèptiques o a llera pública.
Amb aquestes actuacions es donaria un grau de cobertura d’aproximadament el 90%
de la població.

¾ LES FOSSES SÈPTIQUES I ELS ABOCAMENTS
REPRESENTEN UN RISC SOBRE L’AQÜÍFER PROTEGIT

INCONTROLATS

El municipi de Palau-saverdera no disposa d’un inventari de les fosses sèptiques que
hi ha en el municipi on no hi ha clavegueram. Una mala gestió de les fosses sèptiques
juntament amb els abocaments incontrolats són els principals motius de risc sobre
l’aqüífer protegit.
Cal comentar, que segons les inspeccions realitzades per l’Agència Catalana de
l’Aigua, s’han obert expedients per sospites d’abocaments incontrolats en algunes
granges.
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2.1.7. Contaminació atmosfèrica
2.1.7.1. Anàlisi dels principals focus emissors
¾ EL TRÀNSIT INTERURBÀ ÉS EL FACTOR QUE MÉS EMISSIONS PRODUEIX A
L’ATMOSFERA
Els principals focus d’emissions a l’atmosfera en el municipi de Palau-saverdera
deguts al consum de combustibles són, segons volum d’emissió, el trànsit interurbà,
les emissions dels focus fixos (activitat industrial, domèstica i comercial) i, en darrer
lloc, el trànsit urbà, com es pot observar a la següent figura.
Figura 1: Emissions anuals a Palau-saverdera per diferents focus
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Com s’observa, la major part de les emissions a l’atmosfera del municipi es produeixen
a conseqüència del trànsit interurbà, és a dir, el que circula per la carretera GI-610, de
Roses a Vilajuïga (no s’ha tingut en compte el trànsit que circula per les altres vies
existents al municipi, ja que no es disposa de dades d’IMD, però es considera que
aquest es pot despreciar pel seu reduït volum).

¾ BAIXA INCIDÈNCIA DE LES EMISSIONS ASSOCIADES A PROCESSOS
INDUSTRIALS
Estudiant el llistat de l’Impost d’Activitats Econòmiques del municipi de Palausaverdera, s’observa que cap de les indústries existents presenta una incidència
ambiental important i, per tant, es considera que les emissions procedents de la
indústria a l’atmosfera són baixes. L’activitat de la zona industrial de Palau-saverdera
no porta associada importants processos de combustió o d’emissió de gasos. Es
poden destacar, des del punt de vista d’emissions, les activitats de transformació de
metall (construcció, manteniment i reparació d’embarcacions), alimentació i fusteries.
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Un dels problemes existents al municipi pel que fa a les emissions del sector industrial
ve donat per les males olors causades per una empresa envasadora d’allioli. L’òrgan
sensitiu de l’olfacte humà detecta les males olors molt abans que els nivells d’emissió
puguin ser perjudicials per a la salut.

¾ MANCA DE CONTROL SOBRE ELS FOCUS EMISSORS INDUSTRIALS
Els focus emissors abans esmentats, estan catalogats al Catàleg d’Activitats
Potencialment Contaminants de l’Atmosfera (CAPCA) i per tant, segons la seva
capacitat, haurien d’estar controlats per una entitat d’inspecció i control (EIC). En
l’actualitat no es disposa de dades, per part de l’Ajuntament, d’un cens de focus
emissors industrials legalitzats per una EIC.
Ara bé, com s’ha dit, la incidència de les activitats industrials sobre la contaminació
atmosfèrica és força baixa.

¾ LA PRINCIPAL INCIDÈNCIA SOBRE EL MEDI ATMOSFÈRIC DEL SECTOR
DOMÈSTIC, INDUSTRIAL I COMERCIAL VE DONAT PELS PROCESSOS DE
COMBUSTIÓ
En el cas de les activitats domèstiques, comercials i des serveis, la incidència en
aquest vector ve donada principalment per l’ús de combustibles líquids i gasosos (gasoil i GLP) a les diferents activitats, tant si són calefaccions i calderes d’habitatges i
comerços, com si són processos de combustió d’activitats industrials.
S’ha d’esmentar que les emissions produïdes en el cas d’utilitzar gas-oil com a
combustible, són molt majors que si el combustible utilitzat és un GLP (propà, butà o
gas natural, tot i que aquest, encara no ha arribat al municipi). A la següent figura
s’observen les emissions produïdes pels focus fixes segons el combustible utilitzat.
Figura 2: Emissions atmosfera de focus fixos per consum de combustibles, any 2001
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¾ EL MUNICIPI DE PALAU-SAVERDERA NO DISPOSA DE CAP ESTACIÓ DE
MESURA DE LA CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA
La manca de dades sobre els valors d’immissió al municipi de Palau-saverdera i
municipis veïns no permet avaluar l’estat de l’ambient atmosfèric concret.
De totes maneres, i tenint en compte les dades d’emissió a l’atmosfera per part de les
activitats del propi municipi i dels municipis veïns, i tenint en compte l’orografia i
climatologia de la zona, es pot dir que l’ambient atmosfèric de Palau-saverdera no
presenta una incidència negativa sobre la població ni el medi ambient.

¾ LA MAJOR INFLUÈNCIA DELS MUNICIPIS VEÏNS SOBRE LA CONTAMINACIÓ
ATMOSFÈRICA ÉS DEGUDA AL TRÀNSIT INTERURBÀ
La influència pel que fa a la contaminació atmosfèrica dels municipis veïns es detecta
sobretot en el trànsit, ja que la major part de les emissions són degudes al trànsit
interurbà, és a dir, dels vehicles de pas pel municipi. La via més freqüentada és la GI610, de Roses a Vilajuïga, amb una trànsit abundant.
Ara bé, en general, a part del trànsit, la influència dels municipis veïns sobre la
contaminació atmosfèrica és molt baixa.
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2.1.8. Sorolls
2.1.8.1. Principals fonts de soroll del municipi
¾ BAIXA INCIDÈNCIA ACÚSTICA DE LES ACTIVITATS
La indústria de Palau-saverdera es troba majoritàriament en el polígon industrial, situat
a la carretera GI-610. Aquest es troba separat del nucli urbà, per la qual cosa la
incidència acústica de les activitats industrials a la població és baixa. Tant mateix, hi
ha algunes activitats ubicades en el centre urbà com fusteries, les quals originen
molèsties per sorolls a la població.
Degut al seu horari diürn, el comerç no ocasiona molèsties a la població. Tampoc
s’han detectat locals públics que puguin tenir una incidència acústica elevada.
L’única activitat que pot produir una incidència acústica elevada són les obres. S’han
detectat un gran nombre de projectes constructius al municipi. Aquestes activitats
provoquen sorolls amb intensitats elevades, però el fet de ser fonts molt puntuals,
normalment diürnes o que s’executen dintre un període curt de temps, no causen
molèsties greus.

¾ ELEVADA INCIDÈNCIA ACÚSTICA PRODUÏDA PEL TRÀNSIT
El soroll del trànsit de la carretera GI-610, de Roses a Vilajuïga es percep des de les
primeres cases del centre urbà. Les altres carreteres, que enllacen Palau-saverdera
amb Castelló i Roses són carreteres secundàries i amb un nivell de trànsit molt baix,
per tant el soroll del trànsit d’aquestes carreteres no afecta a les zones urbanes.
Al centre urbà, els carrers amb una major incidència acústica són el C/ Nou, ja que és
el principal carrer d’entrada i sortida de la població i el C/ Balmes, ja que són els més
transitats. A més el carrer Nou presenta un pendent pronunciat que fa que els vehicles
emetin més soroll. De totes maneres, la intensitat de trànsit en període nocturn per
aquests carrers és molt baixa per la qual cosa, aquests carrers no suposen una
molèstia nocturna a la població.
A les urbanitzacions, la intensitat de trànsit i soroll és baixa.
Actualment, està en projecte l’ampliació de la carretera GI-610, i el desviament de la
mateixa a l’entrada del municipi (uns metres cap al sud) amb una rotonda per entrar a
Palau-saverdera. Això suposarà una millora del paviment i de la seguretat viària, però
també suposarà un increment de la velocitat dels vehicles per la mateixa i per tant un
augment del nivell sonor emès per aquesta infraestructura.
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2.1.8.2. Anàlisi qualitatiu i quantitatiu del soroll
¾ LA CARRETERA GI-610 I EL CARRER NOU SÓN LES VIES AMB UN NIVELL DE
SOROLL MÉS ELEVAT
A partir del treball de camp realitzat per l’empresa DEPLAN, en el qual s’han efectuat
un total de 13 punts de mesura distribuïts per tot el territori de Palau-saverdera, es
conclou que:
-

A la carretera GI-610 es registren nivells sonors equivalents superiors als 70 dBA.

-

Als carrers amb intensitat de trànsit elevada i principals accessos al centre urbà,
com el primer tram del Carrer Nou, es registren nivells sonors equivalents entre 60
i 70 dBA.

-

Als carrers secundaris del centre urbà i als carrers d’accés a les urbanitzacions es
registren nivells sonors equivalents entre 50 i 60 dBA.

-

A les urbanitzacions i zones residencials del centre urbà es registren nivells sonors
equivalents menors de 50 dBA.

S’ha de tenir en compte, que els carrers amb un nivell de soroll de més de 65 dBA
tenen una influència acústica significativa sobre els carrers perpendiculars adjacents.
Així doncs, el soroll d’aquelles vies amb un nivell sonor que oscil·la entre 65 i 70 dBA
provoca un àrea d’afecció sonora en els carrers perpendiculars de fins a 25 metres.
¾ L’ORDENANÇA REGULADORA DE LA QUALITAT DEL MEDI URBÀ VETLLA
PER LA QUALITAT SONORA DEL MEDI URBÀ
La regulació normativa del soroll en el municipi de Palau-saverdera s’estableix a través
de l’ordenança reguladora de la qualitat del medi urbà.
L’objecte d’aquesta ordenança és vetllar, dins l’àmbit de la competència municipal, per
la qualitat sonora del medi urbà, especialment dels elements que incideixen a la via
pública i regular els seus nivells sonors.
La producció de sorolls a la via pública, en les zones de pública convivència o en
l’interior dels edificis haurà de ser mantinguda dins dels límits que exigeix la
convivència ciutadana.
La ordenança també estableix uns nivells d’emissió sonora per a tots els locals públics,
especialment hotels, restaurants, cafeteries, balls, discoteques, sales de festa, bars i
similars. En els casos de sorolls produïts per activitats especials i/o esporàdiques es
considerarà cada cas en funció de la seva ubicació, de l’horari d’actuació, de l’època
de l’any i d’aquells factors que hi pugui concórrer.

¾ PALAU-SAVERDERA DISPOSA DE TRES ANYS PER ELABORAR UN MAPA DE
CAPACITAT ACÚSTICA I DE DOS ANYS PER ADAPTAR L’ORDENANÇA
REGULADORA DEL MEDI URBÀ
El Parlament de Catalunya va aprovar, el dia 12 de juny de 2002, 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.
Aquesta llei dicta que els Ajuntaments han 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
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Llei, i traslladar-lo al Departament de Medi Ambient. Els municipis de menys de mil
habitants, entre els que es troba Palau-saverdera (actualment) poden delegar la gestió
directa d’aquesta competència al consell comarcal o a una altra entitat local
supramunicipal.
Aquesta llei també dicta que els municipis que han aprovat ordenances de regulació
del soroll han d’adaptar-se al contingut d’aquesta llei abans de dos anys, si bé poden
mantenir les mesures preventives i correctores que atorguin un major grau de
protecció ambiental pel que fa a activitats i comportaments ciutadans. Per tant, Palausaverdera haurà d’adaptar l’Ordenança reguladora de la qualitat del medi urbà pel que
fa al tema de sorolls.

¾ EL GRAU DE COMPLIMENT DE L’ORDENANÇA ÉS DEL 46%
Segons la campanya de mesures realitzada durant el 9 de juny de 2002 en període
diürn el grau de compliment de l’ordenança en el municipi és del 46 %, és a dir, 6
punts de mesura dels 13 realitzats es troben dins els límits marcats per l’ordenança
municipal.
Les zones que compleixen la normativa local són les zones residencials en les quals
circulen pocs vehicles, com les urbanitzacions Urpassa i Bellavista, i els carrers
secundaris del Centre Urbà.
Aquest percentatge de compliment de la normativa, es deu a que els nivells sonors
exteriors màxims permesos per l’ordenança són molt restrictius, sent entre 5 i 10 dBA
inferiors als valors límit d’immissió en l’ambient exterior de la nova llei de protecció
acústica.

¾ MANCA DE CONTROL DEL SOROLL
El municipi de Palau-saverdera no disposa d’un registre documentat de queixes i/o
denúncies de soroll efectuades per la població. Si bé, es té coneixement de que s’ha
produït alguna molèstia en el Centre Urbà degut al soroll originat per activitats de
fusteria.
Tampoc s’ha realitzat cap campanya de control dels nivells del municipi, així com no
s’ha realitzat cap campanya d’inspecció de control aleatori de vehicles de motor per
part de la policia local de Roses.
Tampoc hi ha un control d’activitats potencialment contaminadores per soroll i
vibracions per part de l’administració local.
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2.1.8.3. Mapa de sensibilitat acústica
¾ BONA DEFINICIÓ DE LES ZONES DE SENSIBILITAT ACÚSTICA
A partir dels nivells de soroll enregistrats en el treball de camp, de la tipologia
d’habitatges, del tipus d’activitats com comerços, serveis, indústries, etc., i del tipus de
planificació urbanística de Palau-saverdera, s’ha fet una proposta de zonificació de
sensibilitat acústica del municipi.
En el municipi de Palau-saverdera les zones de sensibilitat acústica estan molt ben
definides, i s’han distribuït de la següent manera:
- Zona A: Zona de sensibilitat acústica alta.- totes aquelles zones residencials que
es troben en el perímetre del centre urbà. A més, s’inclouen en aquesta zona totes les
urbanitzacions (Urpassa i Bellavista).
- Zona B: Zona de sensibilitat acústica moderada.- aquesta zona està formada per
l’interior centre urbà de Palau-saverdera, a on es troben els comerços i per on circulen
els principals carrers de la xarxa viària (C/ Nou-C/ Mateu Turró-Pl. Major-C/ Roses
- Zona C: Zona de sensibilitat acústica baixa.- aquelles zones industrials del
municipi, com és el polígon industrial.
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2.1.9. Energia
2.1.9.1. Inventari d’infraestructures energètiques
¾ AUGMENT DEL SOTERRAMENT DE LES LÍNIES ELÈCTRIQUES URBANES
La majoria de línies de distribució de baixa tensió del nucli urbà actualment en ús són
aèries. Ara bé, al centre, en alguns carrers principals (Carrer Nou, Plaça Diputació,
Carrer Mateu Turró, etc), aquestes estan soterrades, tot i que encara no es troben en
funcionament. Les urbanitzacions, en canvi, tenen les línies elèctriques soterrades.
Així mateix, es preveu el soterrament de les línies elèctriques de tot el nucli urbà en
pròximes fases de millora dels carrers.

¾ EXISTÈNCIA DE LA LÍNIA ELÈCTRICA D’ALTA TENSIÓ I ESTACIÓ
TRANSFORMADORA DINS EL PARC NATURAL DELS AIGUAMOLLS DE
L’EMPORDÀ
La línia elèctrica d’alta tensió creua el municipi en direcció SE-NO, passant per
l’estació Receptora HEASA de la Torre del Vent, ubicada dins el PNAE. Aquesta
infrastructura suposa un impacte visual molt elevat, apart de les possibles
conseqüències per a les aus.

¾ PROJECTE DE DISTRIBUCIÓ DE GAS PROPÀ A NIVELL MUNICIPAL
Al municipi no arriba la xarxa de gas natural, i com a conseqüència hi ha molts
domicilis particulars que tenen dipòsits de gas propà amb una capacitat de 2.450 litres.
Avui en dia hi ha 11 dipòsits de GLP autoritzats al municipi des de l’any 1994. També
n’hi ha que no han demanat la corresponent llicència a l’ajuntament i per tant no es
tenen comptabilitzats.
Segons dades de l’empresa subministradora de gas propà (Repsol Butano) per a l’any
2001, el consum de propà a granel va ser de 69.970 Kg, o sigui 79,07 teps.
Actualment, està en projecte la distribució de gas propà en el municipi mitjançant
canonades, i a partir de dos dipòsits de 49.500 litres.
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2.1.9.2. Fonts i consums d’energia

¾ CONSUM D’ENERGIA ELÈCTRICA PER CÀPITA INFERIOR A LA MITJANA DE
CATALUNYA, TOT I QUE VA EN AUGMENT
L’any 2001, el consum mig d’energia elèctrica al municipi de Palau-saverdera per
habitant va ser de 3.360 kWh/hab.any, inferior a la mitjana de consum de Catalunya,
que es troba al voltant dels 5.400 kWh/any, però lleugerament superior al dels anys
anteriors, com s’observa a la següent figura.
Figura 1: Consum elèctric per habitant
3400
3300
3200
kWh/hab. 3100

3000
2900
2800
1997

1998

1999

2000

2001

Consum elèctric/hab.

Font: Institut d’Estadística de Catalunya i Hidroelèctrica de l’Empordà.

¾ AUGMENT DEL CONSUM TOTAL D’ENERGIA ELÈCTRICA AL MUNICIPI
El consum d’energia elèctrica al municipi segueix una tendència a l’alta, tal i com es
pot apreciar en la següent figura.
Figura 2: Evolució del consum elèctric de Palau-saverdera, període 1997-2001
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Font: Hidroelèctrica de l’Empordà.

L’augment produït en el consum d’energia elèctrica en el període 1997-2001 és d’un
36%. En canvi, l’augment de població ha estat només d’un 23 %. És a dir, part de
l’augment del consum elèctric és degut a l’augment de la població censada, però una
altra part, força important, és degut, a l’augment de segones residències, és a dir,
augment de població no censada al municipi i a l’augment del consum per càpita.
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¾ REDUÏT CONSUM ELÈCTRIC DEGUT A LA INDÚSTRIA
La major part del consum en energia elèctrica de Palau-saverdera és de tipus
domèstic (38%) o forma part de l’Administració Pública, es a dir, de l’Ajuntament,
escoles, centre cívic, zona esportiva i enllumenat públic (44%). Així, el consum elèctric
derivat de l’activitat comercial o industrial és molt reduït. En canvi, a la resta de
Catalunya, aproximadament un 40% del consum elèctric té un ús industrial. Això és
degut, a la inexistència de grans indústries al municipi.

¾ EL SECTOR TRANSPORTS ÉS EL PRINCIPAL CONSUMIDOR D’ENERGIA DEL
MUNICIPI
Els combustibles líquids suposen el 91% del consum energètic total del municipi, degut
sobretot al sector transports, incloent en aquest sector els desplaçaments privats i el
consum de gasolines.
El consum total de combustibles líquids anual és d’aproximadament 5.695 litres/dia, és
a dir, 2.078.675 litres/any o 1.746 teps/any per al municipi de Palau-saverdera. Així, el
consum de combustible associats al transport a Palau-saverdera per habitant és de
1,87 teps/hab.any (segons dades de 1996), molt superior al de Catalunya, que és de
0,65 teps/hab.any.
Això és degut a l’elevat nombre de vehicles del municipi, que ha anat augmentant. A
Palau-saverdera hi ha una elevada taxa de motorització (nombre de vehicles per 1.000
habitants). Al següent gràfic es pot comparar la taxa de motorització de Palausaverdera amb la de la comarca de l’Alt Empordà i amb la del conjunt de Catalunya.
Figura 3: Taxa de motorització, any 1998
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Com s’observa, la taxa de motorització de Palau-saverdera al 1998 era més elevada
que la de l’Alt Empordà, i molt més elevada que la de Catalunya.
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2.1.9.3. Anàlisi de la gestió energètica municipal
¾ INEXISTÈNCIA DE SISTEMA DE CONTROL I GESTIÓ DE LA DESPESA
ENERGÈTICA MUNICIPAL
L’Ajuntament de Palau-saverdera, en l’actualitat, no disposa de cap sistema de control
de la despesa energètica en edificis i instal·lacions municipals, així com dels serveis
que ofereix. No disposa del programa informàtic de comptabilitat energètica municipal
WinCEM, que permet conèixer de forma ràpida i còmoda els consums energètics
municipals i, per tant, corregir aquells consums excessius que difícilment serien
detectables sense cap suport informàtic.

¾ S’ESTAN POSANT EN MARXA MESURES PER A L’ESTALVI DEL CONSUM
ELÈCTRIC EN ENLLUMENAT PÚBLIC
Recentment, s’han fet millores en l’enllumenat públic canviant lluminàries, bombetes,
etc. Actualment, la major part de les làmpades són de vapor de mercuri, però existeix
un projecte d’enllumenat públic realitzat l’any 2000 que preveu la renovació de 243
punts de llum (de 150 W cadascun) per làmpades de vapor de sodi i 2 focus de llum
per làmpades de vapor de mercuri (de 500 W cadascun). Això suposarà un estalvi
energètic important per al municipi.
Dintre de les lluminàries, es poden distingir diferents tipus de manera que no hi ha una
uniformitat al llarg del territori. Al municipi existeix un nombre elevat de lluminàries de
tipus globus (a Bellavista i a Urpasa), desaconsellats per la recent legislació sobre
contaminació lumínica, degut als seus reduïts rendiments, inferiors al 50%.
¾ NUL·LA REPRESENTACIÓ DE LES ENERGIES ALTERNATIVES EN EDIFICIS O
INSTAL·LACIONS MUNICIPALS
El consum elèctric i de combustibles líquids dels edificis municipals és força elevat. El
consum elèctric dels edificis municipals representa el 45% del consum elèctric
municipal (la resta és degut a l’enllumenat públic). Destaca sobretot el consum elèctric
de la zona esportiva, de 251.817 kWh/any, que representa el 44% de consum elèctric
municipal.
A les escoles, la llar d’infants i al Centre Cívic, apart d’energia elèctrica també hi ha
consum de gas-oil, (tot i que al centre cívic la facturació va a càrrec del titular de la
concessió del bar, i no del propi Ajuntament).
Actualment, cap dels edificis públics del municipi de Palau-saverdera abans esmentats
disposa de sistemes de producció d’energia a partir de fonts renovables.
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2.1.9.4. Energies renovables
¾ REDUÏDA IMPLANTACIÓ D’ENERGIES RENOVABLES AL MUNICIPI, TANT A
NIVELL PÚBLIC COM PRIVAT
La implantació d’energies renovables al municipi es pot considerar pràcticament nul·la.
Només hi ha algun equipament d’energia solar per a aprofitaments domèstics al
municipi, a nivell privat. Consta l’existència d’almenys quatre habitatges amb energia
solar tèrmica: “Ca’n Vila”, “Ca’n Muní”, la “Casa del Salt de l’Aigua” i una granja
existent a la Pujada de la Creu.

¾ ALTA POTENCIALITAT PER A L’ENERGIA SOLAR
Palau-saverdera, per les seves característiques climàtiques, de forta insolació,
sobretot als mesos d’estiu, presenta una elevada potencialitat pel que fa a l’energia
solar.
Els edificis potencialment més favorables a la instal·lació de plaques d’energia solar
tèrmica per a aigua calenta sanitària (ACS) i ajuda a la calefacció són l’escola, les
noves dependències de l’Ajuntament, i en definitiva, tots els edificis de titularitat
pública. S’ha de tenir en compte aquest tipus d’energia a l’hora de projectar noves
edificacions.
En les edificacions privades, les segones residències de nova construcció, que
s’habiten als mesos d’estiu quan hi ha màxima insolació, presenten un elevat potencial
energètic pel que fa a l’energia solar tèrmica per a utilització per a l’ACS.
Les instal·lacions d’energia solar fotovoltaica són adequades per a l’enllumenat públic
de noves zones urbanitzades o electrificació de zones rurals aïllades, bombejament
d’aigua, senyalització, sistemes integrats als edificis parkings, etc. S’ha d’esmentar
que l’energia solar fotovoltaica permet la connexió a la xarxa elèctrica, és a dir, permet
vendre l’energia elèctrica sobrant a la companyia elèctrica si hi ha xarxa elèctrica a
prop, a 0,397 €/kWh, preu superior al preu de compra habitual.

70 / Diagnosi dels aspectes de sostenibilitat ambiental

DEPLAN

PALS de Palau-saverdera

Diagnosi municipal

2.9.1.5. Balanç d’energia
¾ ELS COMBUSTIBLES LÍQUIDS
ENERGÈTIC DEL MUNICIPI

REPRESENTEN

EL

MAJOR

CONSUM

Com s’observa a la següent figura, els combustibles líquids representen el 91% del
consum energètic de Palau-saverdera. Com s’ha esmentat a punts anteriors això és
degut sobretot a l’elevat ús del vehicle privat.
Figura 4: Distribució del consum energètic de Palau-saverdera per fonts energètiques
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Font: Pla de l’Energia a Catalunya en l’Horitzó de l’Any 2010, Ajuntament de Palau-saverdera

Si es compara aquesta dada amb la resta de Catalunya, s’observa que la proporció de
consum de combustibles líquids al municipi és molt major que a la resta de Catalunya.
Figura 5: Comparativa Catalunya-Palau-saverdera de la proporció que representa
cada font d’energia en el total consumit
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2.1.10. Residus
2.1.10.1. Residus municipals
¾ INCREMENT ELEVAT DE PRODUCCIÓ DE RESIDUS EN ELS ÚLTIMS CINC
ANYS
Des del 1997, s’ha incrementat en més d’un 29% les tones d’escombraries de rebuig
recollides, fet que es relaciona directament amb l’increment poblacional que també ha
sofert Palau (25,5%) en aquests anys.
L’evolució mensual de la producció de residus mostra una clara estacionalitat:
marcada per uns mesos de producció baixa, els mesos de tardor i hivern (excepte les
dates senyalades on coincideixen Nadal i Setmana Santa) i la resta de primavera i
sobretot l’estiu, amb puntes de generació de residus que arriben a ser de dos punts i
mig en el mes de més producció, l’agost, front el de menys producció, el febrer. Això
significa que la vila rep una quantitat de població flotant, de segona residència
bàsicament, i que fa ús dels restaurants i alguns petits comerços i que ajuda a
engruixir la bossa d’escombraries total.
Malgrat tot, la producció per càpita, o els Kg/hab.dia, es manté força baix, molt per
sota de la mitjana de la comarca i de Catalunya (l’any 2001 és de 1,81 kg/hab. dia).
El conjunt d’aquestes característiques haurà de ser present a l’hora de dissenyar les
estratègies de gestió dels residus a nivell municipal.

¾ MANCA UN MARC NORMATIU GENÈRIC QUE REGULI LA TEMÀTICA DELS
RESIDUS
Actualment no existeix cap normativa municipal que reguli la temàtica dels residus, des
de fer complir els horaris de recollir les escombraries, fins a promocionar la recollida
selectiva, obligar als grans productors a col·laborar en recollides selectives
promocionades des de l’Ajuntament, regular el funcionament d’una possible deixalleria,
fomentar les bones pràctiques a les dependències municipals, ...
Aquest marc normatiu hauria de ser possibilista i consensuat amb tots els agents
implicats.

¾ BONA DOTACIÓ D’INFRAESTRUCTURES PER A LA RECOLLIDA ORDINÀRIA
La dotació de contenidors per a la recollida ordinària (rebuig) de residus -16 habitants
per contenidor- és suficient per a portar-la a terme correctament. S’hauria d’estudiar la
possibilitat de substituir contenidors de recollida de rebuig per altres de recollida
selectiva o bé fomentant la recollida de determinades fraccions en grans productors.

¾ DIFERÈNCIA NOTABLE ENTRE LA RECAPTACIÓ I EL PRESSUPOST
DESTINAT A RECOLLIDA I TRACTAMENT DE LES ESCOMBRARIES
S’ha palesat una diferència notable entre la recaptació mitjançant l’aplicació de la taxa
d’escombraries o recaptació –de 6.995.161 ptes l’any 2001- i el pressupost municipal 7.500.000 ptes l’any 2001, amb un suplement de crèdit posterior que va fer pujar el
pressupost fins a 10.202.960 ptes-.
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Aquesta diferència caldria subsanar-la revisant la trasposició de l’ordenança fiscal i
tanmateix incorporant criteris ambientals a la mateixa.

¾ POC DESPLEGAMENT DE LA RECOLLIDA SELECTIVA AMB MINSA
PARTICIPACIÓ EN LA SEPARACIÓ DE PAPER-CARTRÓ I ENVASOS PERÒ
AMB BONA RECUPERACIÓ PER AL VIDRE
La dotació de contenidors de recollida selectiva, sobretot per al paper-cartró i vidre
s’estima insuficient per al conjunt de la població de Palau-saverdera (246 hab/cont
vidre, 328 hab/cont paper i 197 hab/cont envasos). Pels envasos hi ha bastants
contenidors però es van posar al carrer de fa poc i encara no ha quallat la seva
recuperació. Algunes àrees d’aportació només tenen un contenidor o dos, fet que
s’hauria de corretgir. Tanmateix, la recuperació del vidre ha estat molt positiva sobretot
perquè s’han disposat iglús a la vora de restaurants i bars, però també caldria aproparlos a la població resident.

¾ VALORACIÓ POSITIVA DE LA POSSIBILITAT D’ACOLLIR-SE AL SERVEI DE
DEIXALLERIA MÒBIL I DE PRESTAR UN SERVEI DE DEIXALLERIA FIXA AL
MUNICIPI
La possibilitat d’acollir-se al servei de deixalleria mòbil, coordinat pel Consell
Comarcal, es valora molt positivament perquè permetrà separar de la recollida de
rebuig, els residus especials, així com també contribuirà a alleugerar la càrrega que els
trastos vells suposen per al servei de la població. També suposaria una avantatge per
a la gestió dels residus, la instal·lació d’una deixalleria fixa al municipi. Segurament els
petits abocaments incontrolats de runa i mobles que es donen al llarg del terme es
veurien disminuïts sensiblement.

¾ BAIX NIVELL DE RECOLLIDA SELECTIVA EN ESTABLIMENTS, COMERÇOS I
EMPRESES
Actualment hi ha alguns establiments de restauració adherits a la recollida d’olis
residuals i molts d’ells recullen selectivament el vidre degut a que tenen els
contenidors molt propers.
De totes maneres, la presència de nombrosos restaurants a la població, que treballen
tot l’any i especialment a l’estiu, podrien ser susceptibles de participar en la recollida
segregada de la matèria orgànica, que tot i no ser d’obligat compliment, s’hi podrien
acollir en el cas que es fes una gestió supramunicipal adequada i es disposés
d’infraestructures de tractament properes. Així mateix, es podria procedir amb el vidre
o els olis residuals que generen.
A la zona del polígon industrial no es fa una recollida selectiva conjunta, però seria
interessant estudiar la possibilitat de gestionar conjuntament el paper-cartró, així com
en d’altres comerços de la vila.
En el municipi no es fa una recollida selectiva conjunta de residus com podria ser el
paper-cartró dels comerços. I les dades que es tenen sobre recollida de residus
industrials fan pensar que hi ha una manca de gestió d’aquests tipus de residus per
part d’algunes empreses.
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¾ MANCA D’UNA GESTIÓ EXEMPLAR PER PART DE L’AJUNTAMENT
Fins a l’actualitat no s’ha portat a terme cap campanya per a fomentar la minimització
de residus o el reciclatge a nivell municipal.
L’administració local hauria d’intervenir de manera activa en l’elaboració de programes
d’educació ambiental a les escoles, als col.lectius, als diferents sectors i ésser un
exemple de bones pràctiques, tant en les compres públiques, com en la gestió final
dels residus en les dependències municipals.

2.1.10.2. Altres tipologies de residus
¾ ELEVADA PRODUCCIÓ DE RUNES I PROBLEMÀTICA AMB LA PROLIFERACIÓ
D’ABOCAMENTS INCONTROLATS
La mitjana de producció de runes per habitant i any és el 2001 de quasi 0,70 Tm, el
que pressuposa una xifra molt elevada per la forta tendència al creixement urbanístic,
tot i que s’alternen anys de més, amb anys de menys atorgament de llicències d’obra.
La problemàtica principal és la proliferació de petits abocaments incontrolats al llarg
del municipi per la poca cura dels constructors o veïns quan fan aquestes obres, amb
més incidència en les de caràcter menor.
A més cal destacar que no existeix una normativa municipal específica per al control
de la gestió de les runes. A nivell català, s’ha publicat una ordenança municipal tipus
de runes que podria ser adaptada al municipi de Palau-saverdera. També caldria
considerar la disponibilitat de personal per a fer les comprovacions adients.

¾ INCREMENT DE PRODUCCIÓ DE RESIDUS INDUSTRIALS
Al llarg dels anys s’ha anat incrementant la generació de residus industrials de tipus no
especial, la gestió final dels quals no està especificada i tampoc es troba classificada
concretament el tipus d’indústria que els produeix.
De l’anàlisi de les Declaracions anuals de residus industrials, se sap que la majoria
dels residus provenen de la EDAR (Estació Depuradora d’Aigües Residuals) del
municipi i que tenen aplicació a l’agricultura. Se’n preveu un increment a mig termini si
es té en compte que es connectaran a clavagueram la zona industrial i la urbanització
URPASA a curt o mitjà termini.
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¾ S’ESTÀ EN LA LÍNIA D’UNA CORRECTA GESTIÓ DE FEMS I PURINS EN EL
MUNICIPI
Segons les dades facilitades per l’oficina comarcal del Departament d’Agricultura, a
Palau-saverdera hi ha 18 explotacions distintes, amb predomini dels pollastres
d’engreix i els porcs d’engreix i un ramat important d’ovelles de reproducció.
Segons l’estimació de la producció anual de fems i purins segons els caps de bestiar,
la quantitat de residus generats és inferior a la superfície agrària útil per a l’aplicació
d’aquests residus al terreny.
Així doncs, el sistema de gestió comunment emprat al municipi per a fems i purins és
correcta i de moment no s’ha detectat un dèficit de terreny.
Així doncs, el sistema de gestió comunment emprat al municipi per a fems i purins,
amb l’aplicació al terreny, no presenta d’entrada limitacions quan a la superfície apte
per aquesta pràctica, sense patir efectes negatius en el sòl i el subsòl.
De totes maneres, s’ha de tenir especial cura en l’aplicació d’aquests residus al
terreny, fent els corresponents càlculs segons les característiques de l’abocament i el
tipus de terreny.
El procés de regularització de les explotacions ramaderes endegat des de l’Ajuntament
(en el marc de l’aplicació de la Llei 3/98), ha de ser especialment curós en el pla de
gestió dels residus de la granja i també tenir en compte la vulnerabilitat de les aigües
subterrànies, en especial de l’aqüífer protegit.
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2.2. Aspectes de sostenibilitat econòmica
2.2.1. Estructura econòmica general del municipi
¾ LIDERATGE DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓ I SERVEIS GENERALS
Tot i que a nivell de Catalunya ha disminuit la importància del sector de la construcció i
s’estàn donant síntomes d’estancament del sector serveis, a Palau-saverdera el
creixement actual es caracteritza principalment pel dinamisme d’aquests. Al mateix
temps, pel que fa als serveis, hem de destacar la gran importància que hi juguen les
empreses immobiliàries que representaven un 21,4% del total el 1998, (a nivell
Catalunya tan sols era del 8%) com a conseqüència de la important activitat
constructora de la zona.
En tot cas, aquest creixement el podem tractar de temporal i caldrà diversificar
l’activitat econòmica si volem que aquest dinamisme es solidifiqui en un futur.
Figura 4: Establiments i professionals per grans sectors d’activitat econòmica
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Font: Institut d’Estadístic de Catalunya. Dades extretes a partir de l’impost sobre activitats
econòmiques (IAE).1998

Una opció seria desenvolupar una indústria neta o serveis complementaris de les
empreses o poblacions veïnes.
D’altra banda la proximitat de Palau-saverdera a diferents zones turístiques es pot
aprofitar per acabar de donar un impuls al seu sector terciari, complementant els
serveis actuals i desenvolupant, per exemple, el turisme rural, donada la riquesa dels
recursos endògens tan naturals com culturals i històrics de que disposa Palausaverdera.
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¾ POCA DIVERSIFICACIÓ ECONÒMICA I DEPENDÈNCIA EXTERNA
Tal i com s’esmenta en l’anterior punt, existeix poca diversificació econòmica. Les
activitats principals de Palau-saverdera es centren principalment en la construcció i
serveis que, al mateix temps, estàn relacionats en gran part amb aquesta activitat
constructora.
Per la seva part l’activitat industrial està formada bàsicament per empreses de
tractament de metalls, vinculades tant a l’activitat constructora com a les empreses de
poblacions veïnes (principalment de Roses), oferint serveis complementaris, com és el
cas de les reparacions d’embarcacions.
Per tant, caldrà que es desenvolupin altres tipus d’activitats per tal de minvar els
efectes tant de la dependència externa, com de l’activitat constructora en general.

2.2.2. Àrees d’influència i dependència exterior del municipi
¾ INFLUÉNCIA SOBRETOT DELS MUNICIPIS DE ROSES I FIGUERES
Tal com s’extreu de l’anàlisi de mobilitat, els municipis amb major influència sobre
Palau-saverdera són sobretot Roses i Figueres i en menor importància, Castelló
d’Empúries, Pau i Girona.
El més destacable és que els moviments cap a altres poblacions són un 188% més
elevats que els moviments cap a Palau-saverdera.
Aquests moviments, que es donen per causes de residència-estudi o residènciatreball, representen un 34,4% de la població total de 1996 de Palau-saverdera (o, més
concretament, un 45% de la població entre 0 i 65 anys) que aniria sempre en primer
lloc cap a Roses (42,08%), en segon lloc cap a Figueres (15,83%) i, en menor
importància cap a Castelló d’Empúries (8,49%) i Girona (8,11%).

2.2.3. Mercat de treball i població activa
¾ INCREMENT DE LA POBLACIÓ ACTIVA
Paral.lelament a l’increment de població, la població activa de Palau-saverdera està
creixent i, per tant, la demanda de llocs de treball augmenta.
En tot cas, es tracta d’un municipi en evolució i per tant aquest creixement de la
demanda de moment està sent 100% absorvit tant per les diverses activitats que
s’estàn desenvolupant en la zona, com per l’oferta de llocs de treball de poblacions
veïnes més grans i que es situen a poca distància de Palau-saverdera com ara Roses
o Figueres.
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¾ SECTOR PRIMARI MINORITARI
El sector primari es manté com un minoritari sector d’activitat (10%) amb molt poca
població ocupada i baixa magnitud en termes econòmics degut a la tipologia de les
terres, al creixement urbanístic i al desenvolupament del sector serveis que ha
augmentat proporcionalment la seva importància en els darrers anys.
El subsector ramader és més important tot i que les granjes són de dimensions
reduïdes i estàn vinculades a explotacions agrícoles.
Figura1: Anàlisi de la població ocupada per sectors. Dades de Palau-saverdera i
la comarca de l’Alt Empordà respectivament
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Font: Institut Català d’Estadística 1996

¾ CONCENTRACIÓ DE LA POBLACIÓ ACTIVA EN EL SECTOR SERVEIS I LA
CONSTRUCCIÓ
Igual que a nivell comarcal, en el sector serveis és on es concentra la major part de la
població ocupada (un 46,4 % a Palau-saverdera però encara queda molt lluny del 62
% que representa a la comarca de l’Alt Empordà).
En tot procès de tercialització, un cop cobertes les necessitats bàsiques i desenvolupat
el sector primari i secundari, serà el terciari el que experimentarà un creixement més
important com a complement d’altres activitats i per augmentar el benestar de
poblacions que ja han cobert les necessitats bàsiques. Per això no és estrany veure
com aquest sector de 1995 a 1998, és a dir, en només tres anys, a Palau-saverdera ha
experimentat un creixement de la seva activitat d’un 17% concentrat sobretot en el
subsector de l’hosteleria, serveis personals i immobiliaris.
També és remarcable l’evolució de l’activitat constructora que, en els darrers tres anys
ha augmentat en un 68% i ha desenvolupat tot un conjunt de negocis complementaris
a la seva activitat i que en part expliquen el creixement del sector terciari. Aquesta
activitat constructora ocupa un 20,6% de la població mentre que a nivell comarcal
només representa un 11%.
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D’altra banda, si analitzem la categoria professional de la població que arriba a Palausaverdera i que principalment és masculina, podem deduir que es aquests es
dirigeixen principalment al sector industrial i de la construcció. En xifres, un 27% són
artesans i treballadors qualificats de les indústries i construcció i un 16% treballadors
de serveis i venedors de comerç. Aquests dos grups de professionals ja formen quasi
el 45% de la població ocupada a Palau-saverdera i que prové d’altres municipis. L’altre
grup important el formen els tècnics i professionals de suport (un 16%).
D’altra banda els desplaçaments de professionals de Palau-saverdera cap a altres
poblacions, més equilibrat entre homes i dones, està més repartit entre persones amb
titulacions superiors (16% són tècnics i professionals científics i intelectuals, 19% són
tècnics i professionals de suport i 21% artesans i treballadors qualificats de les
indústries i la construcció).

¾ ACTUALMENT NO EXISTEIXEN PROBLEMES D’ATUR IMPORTANTS.
En ser una població amb un nombre de residents bastant baix, l’atur es gestiona des
d’organismes oficials externs, sempre en contacte directe amb l’Ajuntament.
Segons les dades proporcionades per la Diputació de Girona, la demanda de treball
queda absorbida per l’oferta i per tant no existeixen problemes d’atur localitzats a
Palau-saverdera. En tot cas no hem d’oblidar que les poblacions veïnes juguen un
paper molt important a l’hora de mantenir aquest equilibri entre població activa i
població ocupada.
Al mateix temps, l’activació del sector de la construcció està desenvolupant tot un
conjunt d’activitats que permeten absorvir la major part de la població activa actual.
Caldrà veure si aquesta activitat en un futur en desenvolupa d’altres que permetin un
equilibri entre oferta i demanda de llocs de treball a llarg termini.

¾ LA DEMANDA S’ADAPTA A L’OFERTA GRÀCIES A LA COMPLEMENTARIETAT
DE LES POBLACIONS VEÏNES.
Existeix una important mobilitat laboral de Palau-saverdera cap a altres poblacions i
viceversa, amb una major tendència del sector masculí a sortir del municipi, que
contribueix a aconseguir l’equilibri entre oferta i demanda de llocs de treball.
Si bé la població forània que treballa a Palau-saverdera només representava al 96 un
7,7% del total de població, els desplaçaments de Palau cap a municipis veïns és del
22,18%. Aquests moviments són deguts tant a l’atracció dels llocs de treball
d’aquestes poblacions veïnes com a la inexistència d’un mercat de treball local que
satisfagi les necessitats de la demanda de la població activa resident.
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2.2.4. Anàlisi del sector primari
¾ PALAU-SAVERDERA ES POT CONSIDERAR UN MUNICIPI RURAL

Segons el criteri de ruralitat de la Comissió Europea que considera com a zones rurals
aquelles que, agafant com a referència el Cens de Població de 1996, tenien una
densitat demogràfica per sota dels 100 habitants per Km2, Palau-saverdera es
consideraria un municipi rural.
La seva densitat de població l’any 1996 era de 47 hab/km2 i l’any 2002 de 59 hab/km2.
Tot i aquest increment de densitat en els darrers anys, aquestes xifres són inferiors a
la que presentava la Comarca de l’Alt Empordà l’any 1996 (69,4 hab/km2)
Aquesta baixa densitat bé accentuada per la importància que ténen les terres no
urbanitzables considerades d’interès natural (Parc Natural dels Aiguamolls de
l’Empordà i Parc Natural del Cap de Creus)
¾ LES TERRES DE SECÀ PREVALEN SOBRE LES DE REGADIU

La major part de les terres amb SAU (un 80% de la superfície agrícola censada) són
de secà (96,1%) i el tipus d’agricultura que es desenvolupa està directament relacionat
amb la ramaderia de la zona.
Al mateix temps, un 37,1% d’aquestes terres es destinen a pastures permanents.
Figura 3: Proporció de terres de secà i terres de regadiu
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regadiu
3,9%

Terres de
secà
96,1%

Font: Institut d’Estadística de Catalunya. Cens agrari de 1989
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¾ BAIX NOMBRE D’EXPLOTACIONES RAMADERES

Del total d’explotacions que duen a terme activitats en l’àmbit del sector primari (78)
només un 29.49% (23) ténen ramaderia.
En canvi per hectàrees, gran part de les terres estàn directament relacionades amb el
subsector ramader, tal com es pot observar en la figura 5 que s’adjunta a continuació.
Figura 5: Proporció de la superfície censada amb ramaderia i sense ramaderia
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Font: Institut d’Estadística de Catalunya. Cens agrari de 1989

L’activitat ramadera és bàsicament d’aviram, oví i porcí.
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2.2.5. Anàlisi del sector secundari
¾ PREDOMINI
D’ESTABLIMENTS
TRANSFORMACIÓ DE METALLS.

INDUSTRIALS

BASATS

EN

LA

Del total d’empreses industrials existents (16) 9 són de transformació de metalls que
estàn relacionades amb el subsector de la construcció, el manteniment i reparació
d’embarcacions, la fabricació d’eines de ferreteries i fusteries metàl·liques. Aquestes
representen el 56,3% de les activitats industrials tal com es pot observar a continuació.
Figura 6: Establiments d’empreses industrials a Palau-saverdera.
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Font: Institut d’Estadística de Catalunya. Cens agrari de 1989

¾ BAIXA INCIDÈNCIA AMBIENTAL DE LES ACTIVITATS EN EL MUNICIPI
La incidència ambiental de les empreses de Palau-saverdera és baixa. La majoria
d’empreses s’ubiquen en el polígon industrial, tot i que existeixen algunes empreses
en sòl no urbanitzable, per sobre de la carretera GI-610, i algunes disperses en el nucli
urbà.
Els residus perillosos així com la generació d’aigües residuals o els focus
potencialment contaminadors de l’atmosfera procedeixen principalment de les
empreses de construcció i reparació naval i la fabricació d’oli d’oliva i conserves de
peix.
Actualment, el polígon industrial no està connectat a la xarxa de clavegueram, tot i així
s’està elaborant el projecte de realització de la xarxa de clavegueram en aquesta zona
així com l’abastament d’aigua potable.
Així doncs, no existeixen efectes sinèrgics ambientals entre activitats. I el risc més
important en el municipi és el derivat del transport de mercaderies perilloses que
s’efectua per la carretera GI-610 degut a la secció d’aquesta carretera i al mal estat del
paviment.
Per la seva banda, la Generalitat ja ha aprovat el traçat de les obres d'eixamplament
de la carretera GI-610, entre el municipi i Roses, utilitzant l’actual calçada i rehabilitant-
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ne el ferm. Aquests treballs, al llarg de 5,2 quilòmetres, costaràn 3,57 milions d'euros i
inclouen la construcció d'una variant a Palau-saverdera, amb una connexió en forma
de rotonda amb la carretera GIV-6102. Amb aquestes actuacions, el departament de
PTOP pretén aconseguir les condicions de seguretat i comoditat de circulació
necessàries per aquesta via.
En quan als residus de la construcció, la majoria es gestionen mitjançant l’abocador de
runes. Malgrat tot, existeixen algunes actituds incíviques que fan que sorgeixin petits
abocaments incontrolats de residus al llarg de tot el territori.

¾ ELEVAT DINAMISME DE LA CONSTRUCCIÓ
Es pot dir que el dinamisme de l’edificació d’habitatges ha estat, en els darrers anys,
un dels principals motors de l’activitat econòmica de Palau-saverdera, representant un
36,6% dels establiments i professionals per grans sectors d’activitat econòmica. En tot
cas, aquests habitatges han estat destinats majoritàriament a segones residències
(veure diagnosi social). L’elaboració de projectes d’edificació d’habitatges de primèria
residencia, de protecció oficial o bé l’increment de serveis o activitats complementàries
que millorin el benestar de la població resident, faràn augmentar l’atractiu del municipi
per tal d’incrementar el nombre d’habitants permanents.
D’altra banda, una millora en les opcions de transport públic, que permeti minvar la
dependència en l’automòbil, contribuiria a augmentar aquest nombre de familíes
residents a Palau-saverdera.

2.2.6. Anàlisi del sector terciari: comerç i serveis
¾ ESCÀS DESENVOLUPAMENT DEL SECTOR TERCIARI

Tot i que a Palau-saverdera ja s’estàn donant síntomes de tercialització de la seva
economia, de moment aquesta està excessivament concentrada en pocs negocis,
principalment de productes alimentaris, negocis d’hosteleria, serveis personals i
relacionats amb el sector de la construcció, com són les immobiliaries, pel que fa als
establiments d’empreses de serveis.
Figura 7: Establiments d’empreses de comerç al detall de Palau-saverdera (14 en
total).
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Font: Institut d’Estadística de Catalunya. Localització de l’activitat econòmica en funció de l’IAE
de 1998

Figura 7: Establiments d’empreses de serveis (28 en total)
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Font: Institut d’Estadística de Catalunya. Localització de l’activitat econòmica a partir de l’impost
sobre activitats econòmiques (IAE). Any 1998.

¾ INEXISTÈNCIA DE SERVEIS FINANCERS

Una de les limitacions del sector terciari a Palau-saverdera és la inexistencia de
serveis financers. Aquests són necessaris per acabar de tancar el cicle econòmic del
municipi, relacionat tant amb l’activitat de les empreses ubicades a Palau-saverdera
com amb la població resident.
Al mateix temps, és una bona oportunitat per l’entitat que s’ubiqui doncs no trobarà
competidors i tan la població com el nombre d’empreses es troben en fase de
creixement.
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D’altra banda, la promoció d’habitatges principals i per tant de residents permanents,
serien un altre factor que incentivaria a les empreses financeres a ubicar una
delegació en la zona. No hem d’oblidar que per tal que l’entitat financera pugui
rentabilitzar la seva inversió, cal que el seu mercat potencial sigui atractiu i, fins ara,
aquest no ha estat suficientment important a Palau-saverdera com per justificar
aquesta inversió. Així doncs, els serveis financers els han anat proporcionant les
entitats situades en els municipis veïns.
¾ INEXISTÈNCIA DEL COMERÇ A L’ENGRÒS

Com hem esmentat anteriorment, Palau-saverdera es troba en fase de creixement i
per tant s’està desenvolupant el comerç al detall.
Pel que fa al comerç a l’engròs, és pràcticament inexistent degut a que es concentra
en nuclis de poblacions més grans a on l’activitat econòmica és més dinàmica i per
tant és més rentable per aquests tipus d’establiments.
Així doncs, actualment hi ha una dependència externa en aquests tipus de serveis.

¾

L’AUGMENT DEL TURISME HA INCREMENTAT EL SECTOR SERVEIS
SOBRETOT EN HOSTELERIA I SERVEIS PERSONALS

Tot i l’estancament del turisme a nivell de Catalunya, el subsector de l’hosteleria de
Palau-saverdera i de la comarca de l’Alt Empordà representava el 1998 un 35,7% i
30,5%, respectivament, de les empreses de serveis. Al mateix temps, en els darrers
anys, les zones de la periferia dels nuclis turístics s’han vist afavorides pel sorgiment
de noves activitats complementàries, i que afavoreixen la tercialització de les
poblacions de l’interior, com és el cas de Palau-saverdera. No és doncs extrany que
les empreses de serveis personals, ubicades a Palau-saverdera, representin un 28,6%
del total d’empreses de serveis.
A més, aquesta afluència de població que prové d’aquests nuclis turístics veïns,
permetràn a Palau-saverdera que acabi de desenvolupar les activitats terciàries
pròpies latents i faràn que la seva difusió sigui més ràpida.
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2.3. Aspectes de sostenibilitat social
2.3.1. Població
¾ ELEVAT CREIXEMENT DE LA POBLACIÓ
Si bé es parteix de valors molt baixos, l’augment de la població en els darrers 5 anys
ha estat del 31% (de 753 el 1996 a 984 el 2002). Aquest creixement es troba sobretot
concentrat en el segment d’edats compreses entre 15 i 64 anys. Tot i això, la proporció
d’habitants de més de 65 anys és superior que a nivell comarcal i autonòmic.

Taula 1: Cens de població 1996
Població 1996 (%)

Municipi Comarca Catalunya

De 0 a 14 anys

12,1

15,8

14,7

De 15 a 64 anys

64,3

66,6

69

De 65 anys i més

23,6

17,6

16,3

Font: Institut d’Estadística de Catalunya. Estadística de població 1996

El creixement vegetatiu és positiu. Aquest fet es pot apreciar en l’augment del nombre
de nens que aquest curs van a la guarderia. Alhora, l’arribada de nous residents
procedents de l’estranger, de Catalunya o de la resta de l’estat han contribuït
positivament a l’evolució de la població de Palau-saverdera.
¾ EL GRAU D’IMMIGRACIÓ EN EL MUNICIPI ÉS MOLT REDUÏT
L’augment de la immigració durant els darrers anys és un fet, però continua
representant un percentatge molt baix de la població i per tant el seu efecte sobre el
total d’habitants de Palau-saverdera és molt reduït. No podem dir que sigui ni positiu ni
negatiu, no obstant si és remarcable el seu progressiu increment.
¾ AUGMENT DE LLARS D’UNA SOLA PERSONA
Tot i que no es destaca un tipus d’unitat familiar predominant sí que en termes
absoluts les llars amb 1 persona han protagonitzat un major increment durant els
darrers anys (+21.83% de 1991 a 1996) en detriment de les unitats amb més d’una
persona que tendeixen a estancar-se i fins i tot a disminuir en importància.
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Figura 1: Llars de Palau-saverdera segons el nombre de persones (%)
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Font: Institut d’estadística de Catalunya. Estadística de població 1996

D’altra banda, tal i com es pot observar al gràfic anterior, són encara les llars amb 2
membres les que lleugerament predominen i les que engloben un 24% de la població
resident a Palau-saverdera, mentre que les llars d’un membre només aglomeren un
9,3% del total d’habitants.

2.3.2. Habitatge
¾ AUGMENT DEL NOMBRE DE VIVENDES CONSIDERADES COM A SEGONES
RESIDÈNCIES
El nombre d’habitatges a Palau-saverdera ha augmentat de 1981 a 1991 un 60%. Però
aquest augment s’ha donat sobretot en la construcció de segones residències i per
tant, s’ha quasi igualat el percentatge d’habitatges principals amb els secundaris.
Figura 2: Habitatges familiars segons el tipus 1991 (%)
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Font: Institut d’Estadística de Catalunya. Cens d’habitatges

En general a la comarca de l’Alt Empordà també succeeix, és a dir que el nombre
d’habitatges secundaris és molt important (54,7% del total el 1991) però en el cas de
Palau-saverdera aquests han passat de representar d’un 16% el 1981 a un 38,6% el
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1991. Per tant, el dinamisme del sector de la construcció es centra en gran mesura en
aquest tipus de vivendes.
Pel que fa als habitatges vacants, la proporció és més o menys similar que a nivell
comarcal i autonòmic i es mou en percentatges d’aproximadament un 9-10%.
El desenvolupament dels serveis en general així com la millora de la comunicació amb
els nuclis veïns més importants poden contribuir a augmentar el nombre de residents
permanents.
¾ MILLORA DE L’ESTAT DELS HABITATGES

El nombre d’habitatges principals provenen majoritàriament d’herències i als darrers
anys hi ha hagut una millora considerable d’aquestes vivendes. D’altra banda, el
nombre d’habitatges nous ha fet que l’estat dels habitatges en valors absoluts hagi
millorat.

Taula 2: Estat dels edificis de Palau-saverdera
Grau de conservació dels
edificis (%)

1980

1990

Ruïnós

1,2%

0,2%

Mal estat

9,8%

1,2%

Alguna deficiència

66,3%

8,0%

Bon estat

22,7%

90,6%

Font: Institut Català d’Estadística. Cens d’habitatges 1991.

¾ PROTAGONISME DE CONSTRUCCIONS D’UNA SOLA PLANTA I AMB
SUPERFICIES SUPERIORS A LA RESTA DE LA COMARCA

De l’aproximadament un 66% d’increment del nombre d’edificacions efectuat entre
1980 i 1990, la major part (aproximadament un 70%) es va concentrar en la
construcció d’habitatges d’una sola planta. En termes relatius van passar de 225 a 381
habitatges, mantenint l’elevada proporció d’aquest tipus de construcció (89,33%) en el
conjunt dels diferents tipus d’habitatges (en funció del nombre de plantes) tal i com es
pot apreciar al gràfic que s’adjunta a continuació (inclou tant habitatges principals com
secundaris i vacants) :
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Nombre d'edificacions

Figura 3: Edificis i complexos d’edificis de Palau-saverdera segons el nombre de
plantes
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Font: Institut Català d’Estadística. Cens d’edificis.

Al mateix temps, tal com s’aprecia en la taula següent, cal destacar l’elevat
percentatge d’habitatges principals de 150m2 (o més) que representen un 21,5% del
total d’habitatges de Palau-saverdera, mentre que a nivell comarcal és només del 11%
i a nivell autonòmic del 6,1%.

Taula 3: Comparativa de superficies dels habitatges principals
Superfície Habitatge
1991(%)

Municipi

Comarca

Catalunya

Fins a 49 m2

2,6

3,7

5,5

De 50 a 69 m2

7,3

12,2

25,4

De 70 a 99 m2

33,8

44,1

46,1

De 100 a 119 m2

18,5

17,8

10,8

De 120 a 149 m2

16,3

11,2

6,1

De 150m2 i més

21,5

11

6,1

Font: Institut Català d’Estadística. Cens d’habitatges 1991

Aquestes dades juntament amb les anteriors, ens poden donar una idea de la bona
situació econòmica i social de la major part de la població.
¾ EXISTEIX UNA EDIFICACIÓ DE PROTECCIÓ OFICIAL

Només s’ha localitzat un projecte de construcció d’habitatges de protecció oficial.
Caldrà veure la importància que aquest tipus d’edificacions pot tenir per promoure la
solidificació del creixement de la població resident a Palau-saverdera.
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2.3.3. Salut i protecció social
¾ GRAN DEPENDÈNCIA DE LES POBLACIONS VEÏNES

La població de Palau-saverdera és encara molt reduïda com per mantenir uns serveis
de salut i protecció social autònoms i per tant, l’Ajuntament mitjançant concessions
administratives ha delegat aquest tipus de serveis a altres empreses privades.
Pel que fa als Serveis Sanitaris, el C.A.P. es troba a Roses i els serveis sanitaris
mèdics es complementen amb l’Hospital de Figueres. En tot cas, Palau-saverdera
disposa d’un dispensari situat al costat de l’Ajuntament.
Finalment, els serveis socials i l’atenció ciutadana, s’han delegat al Consell Comarcal
que ha assignat un assistent social ubicat a l’àrea de Castelló d’Empúries.
Així doncs, caldrà veure el tipus de creixement de la població i analitzar si per
augmentar el benestar de la població en general, es fa necessari dur a terme una
futura ampliació i/o reubicació cap al municipi d’aquests serveis.

2.3.4. Educació
¾ AUGMENT DEL NOMBRE D’ALUMNES A L’ESCOLA

L’augment del nombre d’alumnes de l’escola es pot relacionar directament amb
l’augment de població de Palau-saverdera, que tal com s’ha esmentat a l’inici d’aquest
apartat, en els darrers 5 anys l’augment de població ha estat del 31%. Aquest
increment ha sigut relativament afavorit per l’arribada de nous residents procedents de
l’estranger o de la resta de l’estat (s’ha dit relativament, doncs el seu valor és encara
de poca importància però està en progressiva evolució).
En tot cas, el nombre d’alumnes actualment és bastant reduït (39 en total l’any 2002,
un 3,96% de la població d’aquest any) i es troben concentrats sobretot en els primers
cursos de l’escola (un 59% repartits entre els tres primers cursos -P3,P4 i P5-).
D’altra banda caldrà veure l’evolució dels nuclis familiars doncs, de moment, el major
increment s’ha donat a les unitats familiars amb un únic membre, al mateix temps que
ha augmentat la construcció de segones residències i la població de més de 65 anys
continua tenint una gran importància al conjunt total de població. Caldrà veure el
creixement vegetatiu dels propers anys així com les característiques de les noves
unitats familiars residents a Palau-saverdera.
Cal destacar que el pla d’estudis de l’escola contempla el medi ambient com un eix
transversal. Així l’escola s’acull als programes oferts per diverses entitats: Aiguamolls
de l’Empordà, Centre de reproducció de tortugues de l’Albera, etc.
¾ INCREMENT DE L’ACTIVITAT DEL CASAL PER A NENS

Les activitats socials que han resultat tenir un major ressò en el municipi, han sigut les
activitats del casal per a joves desenvolupades a l’escola Martí Inglès, sobretot les
portades a terme durant l’estiu.
A l’estiu, l’increment de població degut a l’arribada de famílies que tenen segones
residències al municipi és un fet que potencia aquest tipus d’activitats.
Tot i el caràcter estacional d’aquests casals, s’haurien de promoure en un futur,
activitats socials per a joves durant tot l’any aprofitant la situació estratègica de Palausaverdera, donada la seva proximitat a dos grans parcs naturals (Parc Natural dels
Aiguamolls i Parc Natural del Cap de Creus). Aquesta localització pot potenciar, al
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mateix temps, l’increment de l’oferta educativa en temes mediambientals de grups de
joves de totes les edats. La creació d’una casa de colònies, etc. podria complementar
les activitats de casal.
¾ DEPENDÈNCIA DELS ALTRES MUNICIPIS EN L’EDUCACIÓ SUPERIOR

El baix nombre d’habitants residents a Palau-saverdera (984 al 2002) i, per tant, la
població que potencialment haurà de cursar un ensenyament superior, fan que per a la
realització d’estudis posteriors a l’ensenyament primari, els alumnes estiguin obligats a
desplaçar-se a poblacions veïnes.
Els desplaçaments per residència-estudi representen un 12,22 % del total de
desplaçaments de la població, la qual cosa significa que és important disposar d’un
bon servei de transport públic escolar.
¾ ESTRATÈGIES DE REFORÇ ESCOLAR POC NECESSÀRIES

Tal i com s’esmentava en anteriors apartats, la influència de la immigració als centres
escolars és molt baixa. Si bé aquesta està creixent, el seu pes sobre el total de
població encara es mou a nivells molt relatius i per tant, de moment encara no s’ha
donat el cas en que calgui necessàriament una estratègia de reforç escolar. Al mateix
temps, donat que l’ensenyament que s’imparteix al municipi arriba només fins a
primària i que el nombre d’alumnes es bastant reduït, la possibilitat de l’aparició de
problemes és molt minsa.

2.3.5. Associacionisme i activitat cultural
¾ ELEVAT GRAU D’ASSOCIACIONISME

El nombre d’associacions existents a Palau-saverdera (19 en total) és bastant
important en relació al nombre d’habitants. Això demostra que es tracta d’una població
bastant activa i amb un elevat grau d’associacionisme.
¾ MANCANÇA D’UN MERCAT SETMANAL

El municipi de Palau-saverdera no disposa d’un mercat setmanal o quinzenal. Seria bo
estudiar la viabilitat d’establir un mercat setmanal, ja que aquest pot dinamitzar
l’activitat econòmica general de Palau-saverdera. El mercat pot atraure població veïna
i per tant la creació de nous negocis o un desenvolupament d’un turisme rural.
¾ POSSIBILITAT D’AUGMENTAR L’OFERTA CULTURAL

Les activitats culturals que actualment es duen a terme al local social que gestiona
l’Ajuntament de Palau-saverdera són exposicions, cursets, festes majors, bar, quines,
etc.
La potenciació de les possibles activitats d’interès natural, cultural i històric que ofereix
Palau-saverdera poden donar un gran impuls al desenvolupament econòmic i social
del municipi. En aquest sentit, serà interessant desenvolupar tasques tant de promoció
com de millora general dels serveis que ofereix el municipi i que complementaran a
aquest patrimoni.
Al mateix temps, la proximitat amb nuclis més densament poblats i amb una tradició
turística més important, pot ser aprofitada per Palau-saverdera per donar a conèixer el
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seu entorn i desenvolupar tot un conjunt d’activitats culturals i socials complementàries
d’aquests municipis veïns.

2.3.6. Seguretat ciutadana
¾ BAIXA CONFLICTIVITAT I TOTAL DEPENDÈNCIA EXTERIOR PER A LA
SEGURETAT CIUTADANA

No s’han donat incidents greus a Palau-saverdera. En ser un municipi de població
relativament baixa el nombre de fets delictius va ser de només 25 durant l’any 2001.
Tant la Policia local, com els Bombers i els Mossos d’Esquadra depenen directament
de Roses.

2.3.7. Organització i gestió municipal
¾ LES PRINCIPALS DESPESES DE L’AJUNTAMENT
PÚBLIQUES I EDIFICACIONS SOCIALS

SÓN

EN

OBRES

La major part de les despeses de l’Ajuntament (82,35%) estan destinades a la millora
d’edificacions socials, obres i carrers públics. Aquestes inversions es fan necessàries
per augmentar el benestar de la població, així com per a impulsar Palau-saverdera en
l’àmbit del turisme rural.
Aquestes despeses es financen en un 45,58% amb els ingressos provinents de
transferències directes de capital (majoritàriament de la Diputació), un 16,6% amb
impostos directes, aplicats principalment sobre els béns immobles urbans (67,97%), i
un 17,21% amb taxes i altres ingressos. Així doncs, és important l’increment de
població per poder augmentar la recaptació de fons per finançar les millores en el nucli
urbà.
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2.4. Interpretació del sondeig d’opinió

2.4.1. Interpretació del sondeig d’opinió pública
El sondeig d’opinió pública es va realitzar a 82 persones, que representa
aproximadament el 8% de la població. Aquestes enquestes es varen realitzar per via
telefònica, mitjançant el personal de l’Ajuntament de Palau-saverdera i l’empresa
DEPLAN.

¾ LES PRINCIPALS INQUIETUDS DELS PALAUENCS TENEN A VEURE
SOBRETOT AMB ASPECTES URBANÍSTICS I REFERENT ALS SERVEIS
Davant la pregunta “Quines són les seves principals inquietuds envers el municipi?”,
destaquen, per la reincidència, les respostes que s’observen a la següent figura:
Figura 1: Principals inquietuds dels palauencs
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Millorar la xarxa viària

Creació serveis i millora comerç

Continuar l'expansió urbanística

Conservar el casc antic i edificis municipals

Frenar el creixement urbanístic/més control
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Altres

Font: Enquesta de sensibilització ciutadana, Maig 2002

De l’anterior gràfic s’extreu que les principals respostes són:
-

Millora de la xarxa viària amb un percentatge de resposta del 40%

-

Creació de serveis i millora del comerç amb un 39% de resposta

-

Conservació del casc antic amb un 24% de resposta

Cal fer esment a les respostes de caire urbanístic:
-

Continuar amb l’expansió urbanística amb un 27% de resposta.

-

Frenar el creixement urbanístic amb un 23% de resposta

-

Ampliar la zona industrial amb un 17% de resposta.

Per altre banda amb menor grau de resposta, destaca:
-

Creació de més zones verdes amb un 7% de resposta

-

Més neteja amb un 7% de resposta
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¾ LA SANITAT, LA QUALITAT DE L’AIGUA, LA RECOLLIDA DE RESIDUS, EL
COMERÇ I ELS SERVEIS PER A LA GENT GRAN ES TROBEN ENTRE ELS
ASPECTES MILLOR VALORATS DEL MUNICIPI
Davant la pregunta “Podria valorar com es troben els següents aspectes en el
municipi?”, es va abordar tota una sèrie de qüestions sota els criteris de Molt bé, Bé,
Malament, Molt malament, NS/NC. Per a la valoració final s’ha utilitzat un sistema de
numeració segons el número de respostes, de 0 a 10 (de molt malament a molt bé).
Tenint en compte això, a continuació es mostra el gràfic amb els aspectes millor
valorats:
Figura 1: Aspectes millor valorats del municipi
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Font: Enquesta de sensibilització ciutadana, Maig 2002

¾ L’ACTIVITAT AGRÍCOLA, EL TRANSPORT PÚBLIC, EL TRÀNSIT ALS
CARRERS, L’ACTIVITAT INDUSTRIAL I LES FACILITATS PER A L’HABITATGE
ES TROBEN ENTRE ELS ASPECTES PITJOR VALORATS DEL MUNICIPI
Davant la pregunta “Podria valorar com es troben els següents aspectes en el
municipi?”, es va abordar tota una sèrie de qüestions sota els criteris de Molt bé, Bé,
Malament, Molt malament, NS/NC. Per a la valoració final s’ha utilitzat un sistema de
numeració segons el número de respostes. Com s’observa a la següent figura els
aspectes pitjor valorats són, per aquest ordre (de pitjor a millor): l’activitat agrícola, el
transport públic, el trànsit als carrers, l’activitat industrial i les facilitats per a l’habitatge.
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Figura 2: Aspectes pitjor valorats del municipi
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Font: Enquesta de sensibilització ciutadana, Maig 2002

¾ ELS PALAUENCS CONSIDEREN QUE LA MOBILITAT, LA NETEJA I
CONSERVACIÓ DEL CASC URBÀ, LA OFERTA TURÍSTICA, LES FACILITATS
PER A L’HABITATGE, LA INDÚSTRIA I LA CREACIÓ DE SERVEIS ES TROBEN
ENTRE ELS ASPECTES A POTENCIAR DEL MUNICIPI
A l’enquesta es demanaven els aspectes a potenciar del municipi. Les respostes més
freqüents han estat (per aquest ordre) la millora de la mobilitat (trànsit, transport
públic), la neteja i conservació del casc urbà, la oferta turística, les facilitats per a
l’habitatge, la indústria, la creació de serveis i comerç, l’ampliació d’equipaments, les
activitats per a joves, frenar la construcció, els itineraris a peu i en bici i els serveis per
a la gent gran, amb els percentatges que s’observen a la següent figura:
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Figura 3: Principals aspectes a potenciar segons els habitants de Palau-saverdera
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Font: Enquesta de sensibilització ciutadana, Maig 2002

¾ LA MAJORIA DE PALAUENCS SEGREGUEN ELS RESIDUS I ESTALVIEN
AIGUA I ENERGIA, MÉS D’UN TERÇ COMUNICA ELS PROBLEMES
AMBIENTALS A L’AJUNTAMENT I S’INFORMA DE TEMES AMBIENTALS
En l’enquesta s’abordava una qüestió per tal d’analitzar a posteriori el comportament
ambiental social. Es preguntava si es seleccionen els residus, si s’estalvia aigua i
energia, si n’hi ha comunicació amb l’Ajuntament per fer propostes de millores
ambientals i si la gent es preocupa alhora d’informar-se en temes mediambientals.
Com s’observa a la següent figura, la majoria de palauencs segreguen els residus i
estalvien aigua i energia, més d’un terç dels palauencs comunica els problemes
ambientals a l’Ajuntament i s’informa de temes ambientals.
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Figura 4: Comportament ambiental de la població
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Font: Enquesta de sensibilització ciutadana, Maig 2002

¾ ELS PALAUENCS VOLEN UN POBLE QUE CONSERVI EL CASC URBÀ I ELS
SEUS EDIFICIS, AMB MÉS ZONES VERDES I PEATONALS, TAL COM ÉS ARA,
AMB MÉS SERVEIS I COMERÇ, ETC.
A l’enquesta es demanava com els agradaria que fos Palau-saverdera. En aquesta
pregunta no es donava cap resposta model. S’ha detectat una coincidència en certs
aspectes, com la conservació del casc urbà i els edificis (56%), més zones verdes i
peatonals (27%), tal com és ara (24%), amb més serveis i comerç (23%), amb més
indústria al polígon (13%), que continuï el creixement urbanístic (12%), que cuidi
l’estètica de poble (11%), com era abans (10%), etc.
Figura 8: Com els agradaria als habitants de Palau-saverdera que fos el municipi
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Font: Enquesta de sensibilització ciutadana, Maig 2002
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2.4.2. Interpretació del sondeig a les associacions
El sondeig d’opinió específic per a les associacions es va enviar a totes les
associacions, entitats, comissions, etc. del municipi, o sigui un total de 18 entitats, de
les quals s’han rebut 3 respostes:
¾ Associació de Veïns de Palau-saverdera
¾ Centre d’Estudi i Recerca Palauenc (CERP)
¾ Comissions (resposta conjunta de les diferents comissions)
Les aportacions realitzades per les tres associacions presenten en alguns casos
similituds, i en altres casos els seus punts de vista es diferencien considerablement.
Pel que fa a l’urbanisme, les associacions opinen que les edificacions s’haurien
d’adaptar a la tipologia tradicional i integració en el paisatge (per això existeix una
carta de colors, que s’hauria de fer complir). També es demana que s’eviti la
construcció de pisos molt petits per evitar que Palau es converteixi en un poble
dormitori. Una associació demana el foment de l’habitatge permanent, enlloc del de
temporada. Les associacions coincideixen en què les barraques existents al sòl no
urbanitzable del municipi són un dels punts febles més destacats. Una associació
assenyala que s’està començant a donar una excessiva massificació.
Pel que fa a l’apartat de Sistemes Naturals, dues associacions demanen el
manteniment de les connexions ecològiques i paisatgístiques entre els dos Parcs
Naturals, mentre que per altra banda les comissions assenyalen que el corredor
biològic entre els dos parcs no existeix, ja que la flora i fauna és molt diferent i no hi ha
desplaçament ni connectivitat. Així mateix, les comissions assenyalen que l’àrea
forestal no existeix, sinó que és senzillament sòl no urbanitzable.
També es demana la conservació de camins històrics, el camí rural que recorre els
aiguamolls per Terra Mala, les gorges d’aigua, les espècies forestals autòctones, etc.
Referent als camins, també es demana la millor senyalització del G.R. i altres camins
que transcorren pel municipi. Una associació demana que la neteja de les finques,
boscos i torrents la realitzin els propis propietaris. Les comissions assenyalen que
seria necessari fer zona d’especial protecció agrícola tot el costat sud del canal de rec i
protegir la zona nord uns 200 metres. Aquestes també esmenten que augmentar la
distància de protecció de torrents seria un error que provocaria un major
abandonament de les terres agrícoles.
Un dels fets destacats per les associacions referent a la mobilitat és la manca
d’aparcaments i la circulació caòtica al centre, degut a que els carrers principals són
de doble sentit. També es comenta la manca d’utilització del transport públic, i es
demana l’augment de la freqüència del servei d’autobusos de línia.
En el cas de l’aigua, es posa especial èmfasi en l’estat i tipus de material de les
canonades. També es proposa l’aprofitament de les aigües residuals per al rec de
jardins.
Les associacions proposen la creació d’una deixalleria i la realització de la recollida
selectiva de matèria orgànica al municipi.
Es destaca com a font principal de soroll al municipi els tubs d’escapament de les
motocicletes i es proposa de dur a terme un control més exhaustiu. També es comenta
l’elevat nivell acústic al Carrer Nou, que pot ser propiciat pel material i estructura del
carrer.
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En els aspectes de sostenibilitat econòmica les associacions han donat especial
importància a l’agricultura i ramaderia: afavorir els conreus tradicionals, potenciar la
cooperativa agrícola, potenciar la pagesia per a que no abandoni les terres, incentivar
la ramaderia de pasturatge, evitar les grans concentracions de bestiar estabulat, etc.
Pel que fa a la indústria, hi ha opinions molt contraposades: per un costat es demana
que es potenciï la zona industrial fora del poble i per l’altre que s’ofereixi una zona de
petits tallers dins el poble per evitar la concentració d’indústries en una zona
determinada del municipi i la dispersió de taques de sòl industrial.
Algunes associacions demanen que es potenciï el comerç familiar, que es promocionin
els productes autòctons i artesanals i amb denominació d’origen. Una altra associació
demana que es traslladin els magatzems de càrrega i descàrrega a la zona industrial i
que s’exigeixi als comerços a la creació de pàrkings pels clients o traslladar el negoci a
la zona industrial.
Pel que fa als aspectes econòmics també s’esmenta el foment del turisme rural,
itineraris culturals i naturals per la zona, la creació d’una mediateca i la creació d’un
museu amb les troballes megalítiques.
En el cas dels aspectes de sostenibilitat social, es dona molta importància a la salut,
sobretot pel que fa als serveis a la gent gran. Així, es demana que es destinin més
mitjans a aquest aspecte: consultori mèdic, prevenció d’assistència i assistència
domiciliària a la gent gran, etc. També s’esmenta la necessitat de facilitar l’habitatge a
la gent jove. Es demana que es rehabilitin i millorin els habitatges existents i es
recuperin els habitatges històrics. Per disminuir l’atur del municipi es proposa que la
brigada municipal es nodreixi de persones de Palau que es troben a l’atur, per tal de
dur a terme la neteja de camins, d’espais públics, conservació del mobiliari urbà, etc.
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2.5. Anàlisi de viabilitat del Fòrum Cívic
El Fòrum Cívic ha consistit en quatre jornades: una jornada de presentació del PALS,
dues jornades de pre-diagnosi i una jornada de proposta del pla d’Acció.
L’objectiu de les jornades de pre-diagnosi és presentar els punts forts i els punts febles
del municipi, i rebre les idees, percepcions, actuacions, etc. de la població.
En aquestes jornades cada un dels tècnics especialistes de DEPLAN va plantejar el
tema corresponent, i després es va obrir el debat a on tothom va poder participar.
A més, es va lliurar un document resum de la pre-diagnosi municipal a cada un dels
assistents a on es contemplen totes les oportunitats de millora que s’han detectat,
juntament amb unes Fitxes de Participació Ciutadana a on el ciutadà podia destacar
els trets que considera més importants i/o afegir, si ho creu necessari, altres punts
forts i febles.

2.5.1. Jornada de Presentació
La Jornada de Presentació del Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat (PALS) de
Palau-saverdera es va realitzar el 19 d’abril a les 20,30 hores al Centre Cívic de Palausaverdera, amb l’objectiu de presentar el PALS a la població. La presentació va
comptar amb la presència de l’empresa que realitza l’Auditoria Ambiental del municipi,
DEPLAN.
Els assistents d’aquesta jornada van ser representants de la Diputació de Girona i de
l’Ajuntament de Palau-saverdera, així com representants de diferents associacions i
entitats del municipi, i ciutadans en general. En total van assistir a la presentació unes
40 persones.
Aquesta jornada es va estructurar en tres punts: la Presentació per part de l’Alcalde,
l’explicació dels Antecedents i Objectius del PALS, i explicació de la metodologia a
seguir en la realització del treball.
-

Com a primer punt del dia l’Alcalde de Palau-saverdera, Narcís Dausedes va
fer una breu presentació del PALS i va presentar l’empresa encarregada de
realitzar el treball. L’alcalde va donar la paraula a Miquel Campos, Director
Facultatiu de la Diputació de Girona encarregat de coordinar el present
PALS.

-

Miquel Campos, de la Diputació de Girona, va fer una explicació dels
Antecedents del PALS, des de l’Informe Brundtland fins als nostres dies.
Posteriorment explicà els objectius del PALS. A continuació donà la paraula
a Marta Vayreda, coordinadora del PALS, de l’empresa DEPLAN.

-

Marta Vayreda, de DEPLAN, explicà la metodologia a seguir en l’elaboració
del PALS.
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2.5.2. Primera Jornada de Participació Ciutadana
La Primera Jornada de Participació es va celebrar el dia 28 de novembre de 2002.
Varen assistir unes 50 persones, però els assistents que es varen enregistrar són els
següents:
-

Carme Montenegro, representant de l’AAVV
Margarita Canals, representant de l’Associació de la Tercera Edat
Jaume Espelt, representant de la Cooperativa
Miquel Alsina, particular
Ricard Aiguabella, representant de l’AAVV i de CERP
Natividad Valero, representant de l’AAVV
Joan Donat, particular
Maria Antònia Barceló, representant de l’Associació Juvenil
Salvador Soler, representant de la Comissió de Festes
Felip Cortada, regidor P.S.C.
Maria A. Casadevall, particular
Josep Centeno, particular
Onofres, particular
Joan Padrosa, particular
Lluís, particular
Marta Buscató, particular
Joan Pujol, particular
Planas Vergós, particular
R. Sol, particular
Josep Ortensi, particular

En les Fitxes de Participació Ciutadana els participants podien destacar els trets forts i
dèbils que consideressin més importants. Podien afegir, si ho creien necessari, altres
punts forts i febles que no apareixien a les taules.
Els temes a tractar a la primera jornada van ser els següents:
1. Aspectes de sostenibilitat ambiental
1.1.

Energia

1.2.

Residus

1.3.

Aigües

1.4.

Mobilitat

1.5.

Contaminació atmosfèrica

1.6.

Contaminació acústica

2. Interpretació del sondeig d’opinió pública
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Les principals aportacions derivades del debat i les fitxes de participació d’aquest
primera jornada van ser:
Residus:
1. Els contenidors de vidre i paper/cartró s’omplen molt ràpid i no n’hi ha prous.
2. Segons el Diari de Girona, la taxa d’escombraries de Palau-saverdera és la
segona més cara de la comarca o província després de Port de la Selva, per a
pobles de menys de 1.000 hab.
3. Cal definir i valorar la diferència entre recaptació i el pressupost destinat a
recollida selectiva i tractament d’escombraries.
4. Cal tenir cura i redactar normativa referent als fems i purins, residus industrials i
restes de construcció i runes.
5. Cal que l’Ajuntament dugui a terme una gestió de residus exemplar.

Aigua:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Podrà abastir la depuradora quan es connecti Urpasa i el Polígon?
Quin és el material de les canonades? S’estan canviant a PVC.
Proposta: factures d’aigua amb analítiques
Cada quan es fa l’anàlisi d’aigües i qui s’encarrega?
Hi haurà prou aigua per a tots? Domèstica, horts, industrials.
Manca de reserva o autosuficiència dels dipòsits d’abastament.
Què és el que provoca les pèrdues? Què passa amb la xarxa d’impulsió?
Aprofitament de les aigües subterrànies per l’agricultura.
Control de les fosses sèptiques i abocaments incontrolats.

Energia:
1. Potenciació de l’energia solar i altres energies alternatives: Biodiesel,
plantacions gira-sol, colza, un particular pot fer-ho. Ho porten del Vallès, i els
cobra al mateix preu que el gas-oil, l’únic que cal és portar-lo.
2. Acabar de soterrar les línies elèctriques urbanes, que ho facin empreses
competents.
3. Enllumenat públic menys luxós, és massa car. Cal fer un tipus d’enllumenat
uniforme a tot Palau i urbanitzacions.
4. Cal un control i gestió de la despesa elèctrica municipal.
5. Les línies elèctriques d’Alta Tensió podrien situar-se en una zona menys
impactant.
6. Cal fer un estudi per mirar d’augmentar les lluminàries de les Urbanitzacions.
Mobilitat:
1. Les llambordes del Carrer Nou augmenten el soroll. No es podria haver fet amb
asfalt amortidor de soroll?
2. Al carrer Nou, amb prioritat invertida, no hi ha voreres. Els cotxes aparquen
damunt la vorera i no deixen circular als vianants.
3. Des de que hi ha llambordes al carrer nou, els habitatges d’aquest carrer es
queixen que a les cases hi ha més humitat.
4. Manca de senyals de circulació i en mal estat. La parada de bus de transport
escolar està sense senyalitzar, i el cotxe no gira.
5. Ahir va sortir al DOGC el projecte de millora de la carretera. Cal revisar-lo.
Al·legacions fins al 9 de gener.
6. Manca de sensibilitat, per que els cotxes aparquen on no ho haurien de fer.
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7. Cal un estudi urgent de la circulació caòtica que pateix el municipi.
8. Elevada utilització del vehicle privat.
9. Manca d’un bon accés al nucli urbà a partir de la carretera GI-610.
10. La major part de les emissions a l’atmosfera i consum energètic del municipi és
degut al transport.
Contaminació atmosfèrica:
1. La principal font de contaminació atmosfèrica és el trànsit interurbà.
2. Sector industrial té un elevat consum de gas-oil, i per tant les emissions a
l’atmosfera d’aquest sector procedeixen principalment de la combustió.
3. Calen dades del nivell d’immissió en el municipi.
Sorolls
1. Senyalització de zones de sensibilitat acústica.
2. La carretera GI-610 i el Carrer Nou presenten uns nivells de soroll elevats.
3. Manca de control de sorolls.
Sondeig d’opinió pública
1. Es comuniquen els problemes ambientals a l’Ajuntament però no es veuen els
resultats.
2. Manca recollida de residus, de plàstics, paper i vidre, ja que hi ha pocs
contenidors i per la gent gran és complicat arribar-hi. Cal facilitar-ho.
3. L’activitat agrícola, el transport, el trànsit als carrers, l’activitat industrial i les
facilitats per a l’habitatge es troben entre els aspectes pitjor valorats del
municipi.
4. Manca de promoció del Medi Ambient al municipi. Manca d’activitats de caire
ambiental.
En general:
1. Com es valora la segona residència?
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2.5.3. Segona Jornada de Participació Ciutadana
La segona jornada de Participació Ciutadana del municipi de Palau-saverdera es va
realitzar el divendres 29 de novembre de 2002, a les 20 hores.
Varen assistir unes 50 persones, però els assistents que es varen enregistrar són els
següents:
-

Carme Montenegro, representant de l’AAVV
Natividad Valero, representant de l’AAVV
Ricard Aiguabella, representant de l’AAVV i CERP
Pere Planas, particular
Marta Buscató, particular
Joan Padrosa, particular
Felip Cortado, regidor P.S.C.
Ramón Sunyer, representant de l’Entitat Juvenil l’Olivera

En les Fitxes de Participació Ciutadana d’aquesta segona jornada, els participants
també podien destacar els trets forts i dèbils que consideréssin més importants.
Alhora, com al dia anterior, podien afegir altres punts forts i febles que no apareixien a
les taules.
Els temes a tractar van ser els següents:
3. Aspectes de sostenibilitat ambiental
3.1.

Anàlisi del territori

3.2.

Anàlisi de compatibilitat amb altres plans

3.3.

Sistemes naturals i diversitat biològica

3.4.

Riscos ambientals

4. Aspectes de sostenibilitat econòmica
5. Aspectes de sostenibilitat social
Les aportacions d’aquesta segona jornada, tant derivades del debat com de les fitxes
de participació ciutadana van ser:
Anàlisi del territori:
1. Barraquisme: són gent de fora de Palau-saverdera. N’hi ha que tenen llicència i
n’hi ha que no. Proposta: comparar amb altres municipis dins el PNAE
2. Camins: deixen de ser públics quan alguns propietaris han posat una tanca.
3. Camins: la Begonya Cervera del PNCC ha fet un inventari de les carrerades del
Parc. Qui és el responsable de fer l’inventari de camins, el Parc Natural o
l’Ajuntament?. Itineraris del patrimoni neolític.
4. A l’any 1981 es preveia un creixement de 5900 hab. A la revisió de 1999, es
contemplava el mateix creixement?
5. On és el catàleg de protecció dels monuments del municipi? L’Església hi és?
És a les NNSS.
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6. A l’Església, s’ha netejat el mural modernista, que ha desaparegut. També
l’altar i el terra.
7. Alguns propietaris es veuen obligats a vendre, i l’Ajuntament ho permet.
8. El municipi es troba ubicat entre dos Parcs Naturals.
9. Hi ha una diversificació del paisatge.
10. Important patrimoni cultural, arquitectònic i arqueològic.
11. Excessiva proliferació d’urbanitzacions.
12. Edificacions poc respectuoses amb el paisatge.
13. Cobriment dels recs.
14. Manca de manteniment i neteja dels espais públics.
Sistemes Naturals:
1. On hi ha l’abocador de runes és un espai que es va buidar anteriorment per
extreure material per una altra obra.
2. Invertebrats: a la Cova dels Encantats hi ha molta diversitat
3. Espècies d’orquídia a la zona de la Cova dels Encantats, que només es troba
al Cap Norfeu i a una zona del continent Africà. Això es va explicar a unes
jornades que es van realitzar a Roses.
4. Part del municipi en dos Parcs Naturals.
5. Cultiu d’olivera de forma ancestral i humanització del paisatge.
6. La diversificació de l’activitat agrícola (olivera, vinya, cereal) ajuda a mantenir la
biodiversitat.
7. Manca de tallafocs naturals (conreus) que minimitzin els periòdics incendis
forestals.
8. Cobriment de recs i rieres i manca de neteja d’aquests.
Riscos:
1.
2.
3.
4.

Per què es va construir el Mas Isaac si hi havia risc d’erosió?
Proposta: fer estudis d’erosió abans de construir.
Els soterraments dels recs, s’han fet d’una manera addient?
La manca de potenciació de l’agricultura provoca l’abandonament de les terres
de conreu i l’augment del risc d’incendi i erosió.

Social:
1. A l’escola hi ha poques aules, i són petites.
2. Manca de manteniment dels espais públics i manca d’aquests. Si hi ha manca
d’espais públics o punt de trobada, quin podria ser?
3. Hi ha un punt de trobada, que és a la zona esportiva, però és per quedar amb
la gent de fora, no per trobar-se amb la gent de Palau.
4. Nul·la promoció de les activitats culturals.
5. No potenciació de l’esport de base.
Econòmica
1. Turisme sostenible, no n’hi ha.
2. Excessiva dependència del sector de la construcció.
3. Abandonament de l’agricultura.
En general:
1. És difícil per alguns que l’Ajuntament els proporcioni segons quina informació.
2. És sostenible arrencar oliveres per fer cases?.
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2.5.4. Jornada de Proposta del Pla d’Acció
La Jornada de Proposta del Pla d’Acció, a la que van assistir-hi unes 35 persones, es
va realitzar el dijous dia 27 de març al Centre Cívic. Es van explicar les línies
estratègiques, programes d’actuació i actuacions concretes que es proposen en el Pla
d’Acció, i els assistents van poder fer noves propostes. Es va lliurar a tothom un
document resum amb les línies estratègiques, programes d’actuació i actuacions
concretes a realitzar.
Les línies estratègiques que es van proposar són:
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
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2.6. Avaluació dels sistemes d’informació, sensibilització i
conscienciació ciutadana
Els sistemes d’informació, sensibilització i conscienciació ciutadana de l’Ajuntament de
Palau-saverdera són principalment els mitjans de comunicació escrits: Butlletí
Municipal d’Informació “Tots Junts” i la revista anual.
L’Ajuntament també organitza diferents actes culturals i socials, els quals són de caire
educatiu.
Per altra banda, a les escoles es treballa per l’educació i sensibilització ambiental.
En les jornades de participació ciutadana, però, alguns ciutadans han demanat més
informació per part de l’ajuntament, així com també s’ha comentat que és necessari
potenciar la sensibilització i conscienciació de tots els habitants de Palau-saverdera.
Així doncs, existeixen alguns sistemes d’informació, sensibilització i conscienciació
ciutadana en el municipi, però es requereix que aquests es facin extensibles a tota la
població. Així mateix, cal consolidar i augmentar el nombre i el tipus d’iniciatives tant
per part de l’Ajuntament com per part de les entitats de Palau-saverdera.
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3.1. Integració d’impactes significatius. Aspectes i vectors
associats.
En aquest apartat s’interrelacionen els diferents aspectes analitzats en la diagnosi
municipal de Palau-saverdera, tant aspectes ambientals com econòmics i socials.
D’aquesta manera s’han extret uns eixos principals en els quals es veuen reflectits els
punts més importants d’aquesta diagnosi.
En l’elaboració dels diferents eixos, s’ha donat especial importància a tots aquells
aspectes valorats pels ciutadans, tant positiva com negativament, mitjançant les
enquestes de participació ciutadana. Així mateix, s’han tingut en compte totes aquelles
aportacions realitzades pels ciutadans en les Jornades de Participació Ciutadana
(mitjançant les Fitxes de Participació Ciutadana i el debat) i tots aquells punts forts i
febles que els palauencs han prioritzat.
Per últim, la taula de transversalitat, mostra els aspectes ambientals, econòmics i
socials que s’interrelacionen en cada eix.
Així doncs, aquest és un document estratègic que permetrà enfocar el Pla d’Acció
Ambiental de Palau-saverdera d’una manera més concisa i alhora integrada.
La consecució d’aquest document serà la definició d’unes Línies Estratègiques
Ambientals, que englobin tots els factors ambientals, econòmics i socials de manera
que es relacionin entre ells. Aquestes línies seran l’inici d’un Pla d’Acció que ha de
permetre al municipi dirigir-se cap a un desenvolupament sostenible.
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EIX 1. EL MUNICIPI DE PALAU-SAVERDERA HA SOFERT GRANS CANVIS EN
ELS ÚLTIMS ANYS

ASPECTES
INTERRELACIONATS
Aspectes ambientals
Anàlisi del territori

L’augment de població en els darrers cinc anys ha estat del
31%, amb un cens de 984 habitants a març de 2002. Palausaverdera té un terme municipal de 16,19 km2, amb un 52%
del territori dintre la figura de Parc Natural.
Els canvis soferts en el municipi durant els últims anys
tenen el seu origen en les Normes Subsidiàries de 1981, a
on es va sobredimensionar el creixement del municipi, que
es va projectar en 5.800 habitants. A més, en la revisió de
les Normes Subsidiàries, al 1999, es va classificar nou sòl
urbanitzable.
Ha estat durant aquests darrers anys que s’han construït la
majoria d’edificacions del municipi. Durant els últims 20
anys, s’han urbanitzat i edificat grans extensions de sòl fora
del nucli urbà, creant-se dues de les urbanitzacions més
grans del municipi com són Urpasa i Bellavista.
La tipologia urbana i edificatòria utilitzada en aquestes
urbanitzacions i altres com Mas Bohera i un sector del
Balcó de l’Empordà, no correspon als models tradicionals
mediterranis d’urbanització ni d’edificació.
A més algunes d’aquestes urbanitzacions s’han construït en
zones de risc de caiguda de blocs de roca o risc
d’avingudes de rieres i recs.
Per altra banda, també s’han construït nous habitatges
dintre el nucli urbà i s’han rehabilitat alguns edificis. De
totes maneres, els colors, les alçades i els elements
arquitectònics utilitzats en alguns dels habitatges de nova
construcció no s’adeqüen al tipus de municipi.
En general en el municipi hi ha una manca de criteris
d’edificabilitat sostenibles amb el paisatge i respectuosos
amb la tipologia arquitectònica tradicional del municipi.
L’Ajuntament disposa d’una carta de colors de les
edificacions però hi ha una manca de compliment de la
mateixa.
D’altra banda, respecte al sòl urbanitzable industrial s’ha
ocupat nou sòl a banda i banda de la carretera GI-610 on
han anat apareixent naus industrials de diversa tipologia. La
normativa de l’any 81 no va delimitar amb precisió quin era
el nou sòl industrial a urbanitzar.
Per últim, cal destacar que arrel de la revisió de les NNSS
del 99, s’han fet tot un seguit de millores del nucli urbà.
Actualment, la major part de despeses de l’Ajuntament es
destinen a la millora d’edificacions socials, obres i carrers
públics.
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Les millores de l’entorn urbà dins el nucli de població han
estat principalment la nova pavimentació i arbrat dels
carrers més importants, l’arranjament d’algunes places, el
soterrament de diversos serveis tècnics (aigua, electricitat,
gas i fibra òptica), etc. Aquestes millores s’ampliaran a tots
els carrers del municipi.
Per contra, no s’ha realitzat una homogenització dels
equipaments urbans (mobiliari urbà, enllumenat públic,
etc.). A més, algunes d’aquestes millores urbanes han
contribuït a la desnaturalització d’alguns recs i rieres, com
és la canalització del rec dels Quintans i de Sant Onofre.
Respecte a la intervenció en l’edificació destaca la
construcció d’edificis de nova planta en solars buits, la
reforma de l’estructura d’edificis que han augmentat el seu
volum, les reformes de distribució internes, la millora de
façanes, la construcció de murs per delimitat propietats,
l’enderrocament d’edificis en estat ruïnós, l’execució o
modificació d’obertures que afecten elements estructurals, a
més de sol·licituds d’obertura d’activitats classificades.
També ha estat durant aquesta darrera dècada que s’han
construït la major part d’equipaments municipals (camps
esportius, piscina, escola, ajuntament, etc.)
Per últim cal destacar, la manca d’un espai públic simbòlic
de trobada, representatiu del terme municipal, com pot ser
un mirador, una plaça major, etc. Així com la manca d’una
imatge corporativa del poble amb totes els seves
característiques i valors.
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EIX 2. EL PATRIMONI NATURAL PRESENTA UN ELEVAT VALOR I ALHORA UNA
ELEVADA FRAGILITAT

ASPECTES
INTERRELACIONATS
Aspectes ambientals
Anàlisi del territori
Sistemes naturals
Riscos ambientals

El municipi de Palau-saverdera està localitzat en una zona
privilegiada, amb una varietat d’hàbitats que el fan
excepcional i una gran diversitat botànica i faunística. Al
municipi hi ha nombroses comunitats i espècies, tant
animals com vegetals, incloses en algun catàleg de
protecció. Per exemple, a la Directiva d’Hàbitats s’hi troben
més de 60 comunitats vegetals de les existents al municipi.
Pel que fa a fauna, el tritó verd, el turó, la granota pintada,
la reineta, el bitó, la trenca i el gaig blau, són espècies que
es troben incloses en algun catàleg de protecció i algunes
d’elles considerades rares per la seva restringida
distribució.
Cal destacar doncs, les diferents zones considerades
d’elevada biodiversitat tant per a la flora com per a la fauna.
Així doncs, el fet que al municipi hi hagi un elevat nombre
d’espècies incloses en algun catàleg de protecció, per un
costat indica l’elevat valor de les citades espècies, però per
altra banda dóna a entendre que són espècies vulnerables,
que en alguns casos es troben en perill, i per tant s’han de
gestionar o designar zones especials de conservació.
Les alteracions de les característiques naturals del municipi,
afecta negativament la flora i la fauna. Per exemple, les
neteges continuades efectuades a les vores dels recs
afecten la vegetació associada a aquests ambients.
L’alteració de la qualitat de les aigües per abocaments
incontrolats o salinització així com les fluctuacions del
cabal, afecta directament la flora i fauna lligada a aquest
medi: peixos, amfibis i molts invertebrats aquàtics. Els
incendis (tant per la crema com per la pèrdua de sòl) i
l’antropització són els elements que estan afectant a les
espècies de la zona de muntanya.
Altres amenaces per a les espècies és la mecanització del
camp i l’anticipació de la collita, la manca de recer i passos
de fauna en el traçat de les carreteres del municipi, la poca
vegetació arbrada al sud de la carretera, el mal estat de les
rieres i la degradació de la vegetació dels seus marges, la
presència de barraques i tanques en SNU, la manca
d’aplicació del Pla de Prevenció i Extinció d’incendis i el
conseqüent augment dels incendis.
L’abandonament dels conreus de muntanya i la pastura així
com la manca d’estudis d’invertebrats de la zona o la
manca d’inventaris de fonts i punts concrets d’aigua, són
també fets que perjudiquen les espècies.
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EIX 3. DESCOORDINACIÓ ENTRE LES DIFERENTS ENTITATS QUE ACTUEN AL
MUNICIPI

ASPECTES
INTERRELACIONATS
Aspectes ambientals
Anàlisi del territori
Sistemes naturals

Al municipi de Palau-saverdera quasi un 90% de la seva
superfície es troba dins la categoria de sòl no urbanitzable
que designen les NNSS. A més, un 52 % es troba dins
d’algun dels dos Parcs Naturals que es troben al municipi.
Al nord 388,69 ha (24%) del municipi es troben incloses al
Parc Natural del Cap de Creus (PNCC), i al sud 449,43 ha
(28%) incloses al Parc Natural dels Aiguamolls de
l’Empordà (PNAE), part de les quals pertanyen a la Reserva
Natural Integral dels Estanys. A més, també hi ha una altra
mesura de protecció especial com és la ZEPA (zona
d’especial protecció per a les aus) que ocupa la zona del
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà.
El turó de la torre del Molí del Vent està catalogat com a
àrea d’interès per als lepidòpters (papallones), a més
d’indret destacable per a aus catalogades com a rares.
També cal destacar el bon estat de conservació de les
llacunes integrades al PNAE, especialment la zona de
canyissar de l’Estany del Tec i Palau, la pervivència del
sistema de closes i prats de dall, la conservació de
pràctiques agrícoles poc impactants i que potencien la
biodiversitat i el refugi d’espècies (vinya i oliverets), la
conservació de les zones feixades i dels marges de pedra
seca de singular rellevància, l’existència de dues basses
amb extensió i fondària adequades per a moltes espècies
vegetals i animals si s’habiliten, el manteniment dels
recorreguts lineals de canyar dens que serveixen de refugi
per a la fauna, etc.
De totes maneres, cal destacar la descoordinació entre
algunes administracions i entitats, les quals perjudiquen la
gestió del municipi. Per exemple, no hi ha una bona
comunicació entre el PNAE i els pagesos i ramaders, la
qual cosa pot afectar a les espècies faunísticques.
Tampoc hi ha bona comunicació entre el PNAE i la societat
de caçadors, els quals es podrien recolzar alhora
d’organitzar batudes.
També s’ha detectat una descoordinació entre els pagesos i
el Servei de Control de Mosquits per tal de realitzar
actuacions conjuntes eficaces i que no produeixin greuges
en la contaminació de les aigües.
Per últim, hi ha una descoordinació del planejament
urbanístic amb els municipis veïns (Roses, Pau, etc.) i les
entitats supramunicipals.
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EIX 4. ELS “BUFFERS” FAN LA FUNCIÓ DE MITIGAR DE FORMA PROGRESSIVA
ELS IMPACTES ENTRE EL NUCLI I LES ZONES PROTEGIDES O NATURALS.

ASPECTES
INTERRELACIONATS
Aspectes ambientals
Sistemes naturals

Aspectes econòmics
Aspectes socials

Un municipi estratègicament tan proper a dues àrees
naturals tan interessants pel que fa a la biodiversitat rep els
efectes tant positius com negatius d’aquesta riquesa,
especialment pel que respecte a la fauna. Els habitatges i
altres construccions humanes es poden veure ocupats,
temporalment o de forma permanent, per espècies que les
utilitzen per niar-hi o refugiar-s’hi (el cas més evident seria
el dels falciots, les orenetes, els dragons o els rats penats).
Aquests animals formen part de la fauna protegida, però al
mateix temps ocasionen certes molèsties amb les seves
dejeccions (embrutint façanes i balconades), per la qual
cosa el Consistori pot trobar-se amb un conflicte de difícil
resolució davant les denúncies dels ciutadans. Per
anticipar-se a aquesta situació, existeixen dispositius i
tècniques, que sense malmetre la fauna, impedeixen de
forma preventiva que s’instal·lin espècies indesitjables.
Les zones de contacte entre nuclis urbans i zones
protegides són àrees concorregudes i sovint bastant
alterades, on l’activitat humana és prou intensa com per
limitar les dinàmiques naturals. Els “buffers” fan la funció de
mitigar de forma progressiva els impactes vers el nucli de
les zones protegides o naturals. Aquestes zones tenen una
protecció específica, a mig camí entre zona lliure i zona
totalment protegida (sempre, però, respectant la condició de
zona no urbanitzable).
Per altra banda, la gestió dels animals de companyia que
han estat abandonats i corren en llibertat o semi-llibertat pel
municipi, és competència directa de l’Ajuntament. La fauna
veritablement salvatge es veu desplaçada del seu hàbitat i
ha de competir amb aquests animals abandonats,
especialment els gats.
Cal vetllar perquè tots els palauencs tinguin els animals de
companyia censats i “microxipats” (marcats amb un xip subcutani, tal com estipula la normativa vigent), i mantenir
aquest registre, a més d’expedir les llicències
corresponents per a la tinença de gossos perillosos.
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EIX 5. LA INDISCIPLINA EN SÒL NO URBANITZABLE AFECTA LA CONTINUÏTAT
PAISATGÍSTICA I AMBIENTAL DEL TERRITORI

ASPECTES
INTERRELACIONATS
Aspectes ambientals
Usos del sòl
Sistemes naturals
Residus

El municipi de Palau-saverdera té un elevat percentatge de
sòl no urbanitzable protegit mitjançant la figura de Parc
Natural. Concretament un 52% del terme municipal forma
part d’algun dels dos parcs naturals existents a la zona.
Un dels fets a destacar en el sòl no urbanitzable, extret tant
de la diagnosi com de les respectives revisions amb els
tècnics competents i aportacions realitzades a les jornades
de participació, és l’excés d’indisciplina en el sòl no
urbanitzable.
En les darreres dècades han anat apareixent en el sòl no
urbanitzable construccions il·legals, barraques d’horts i
tancament de finques que deterioren el paisatge del SNU.
Aquest és el cas de les barraques existents al costat del
cementiri, a Terra Mala i a Pedra Coberta. Aquestes han
ocupat, en molts casos, sòls d’alt interès paisatgístic o
agrícola.
Àrea de barraquisme del costat del cementiri

Un altre exemple d’indisciplina al sòl no urbanitzable és
l’aparició d’abocaments incontrolats de runes al llarg de tot
el territori, o l’abocament de tot tipus de residus a una de
les basses del Camí Ral.
La dispersió d’usos en sòl no urbanitzable que no
s’adeqüen al seu ús com és l’abocador de runes, o l’estació
elèctrica Heasa, també malmet els valors d’aquest tipus de
sòl.
Cal destacar que la indisciplina en el sòl no urbanitzable
modifica les característiques del territori, trencant així la
continuïtat paisatgística, agro-forestal i mediambiental del
mateix. Així doncs, cal un major control dels usos i dels
incompliments en aquest sòl, per tal de garantir la
continuïtat del mosaic paisatgístic i ambiental del municipi.
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EIX 6. LA PÈRDUA D’EXPLOTACIONS AGRO-RAMADERES POT IMPLICAR
GREUS CONSEQÜÈNCIES PEL TERRITORI

ASPECTES
INTERRELACIONATS

La pèrdua d’explotacions agro-ramaderes actives i el
conseqüent abandonament del camp és un punt a destacar
al municipi.

Aspectes ambientals

Palau-saverdera es pot considerar un municipi rural, segons
el criteri de ruralitat de la Comissió Europea. Tot i així, el
sector primari és minoritari (10%) i té molt poca població
ocupada.

Sistemes naturals

Aspectes econòmics
Aspectes socials

Apart de l’impacte social que genera aquest fet,
l’abandonament del camp provoca una degradació i erosió
del sòl així com una pèrdua de valors naturals de la zona, ja
que es modifiquen les propietats ecològiques i
paisatgístiques del territori. Aquests canvis, signifiquen una
variació de la flora i la fauna associada, i una disminució de
zones de refugi d’espècies.
Un altre dels problemes, relacionat amb l’activitat agrícola,
és la creixent intensificació del camp. Actualment al
municipi de Palau-saverdera, quasi un 4 % de la Superfície
Agrària Útil es troba ocupada per conreus de regadiu. Les
implicacions ambientals d’aquest tipus de pràctica agrícola
són, entre altres, la modificació del paisatge, així com la
disminució dels recursos hídrics del municipi.
De totes maneres, l’actual sistema d’agricultura del municipi
de Palau-saverdera no és agressiu per al medi i genera uns
espais d’interès natural. Cal preservar aquestes pràctiques
agrícoles i evitar la conversió cap a sistemes d’agricultura
intensiva que disminuirien el valor biològic de l’àrea de
conreus pròpiament dita i resultarien perjudicials per als
ecosistemes aigualosos de la zona. L’excessiu
fraccionament de la propietat dificulta la valorització de la
categoria del sòl no urbanitzable agrícola rural.
Per altra banda, actualment es localitzen a la zona diverses
explotacions ramaderes intensives. Tot i que actualment no
es detecten problemes d’acumulació de purins, l’ampliació
d’aquest tipus de cabanya pot generar impactes importants
per contaminació per nitrats dels sòls i els aqüífers.
Així doncs, és necessari impulsar el sector primari
mitjançant la cooperació entre els diferents propietaris,
impulsant productes amb denominació d’origen o inclús
productes ecològics, entre d’altres innovacions.
Es recomana, però, afavorir l’agricultura de secà (vinya i
olivera) i els sistemes de ramaderia extensiva amb l’actual
sistema d’agricultura del municipi. D’aquesta manera es
podrien compatibilitzar les explotacions agro-ramaderes
amb la conservació i utilització de closes i prats de dall,
augmentant, així, l’interès paisatgístic i natural del municipi.
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EIX 7. MANCA DE DIVERSIFICACIÓ DEL SECTOR ECONÒMIC

ASPECTES
INTERRELACIONATS

A Palau-saverdera la construcció representa quasi un 37%
de l’activitat econòmica, el sector serveis un 41% i la
indústria aproximadament un 16%.

Aspectes econòmics

L’evolució de l’activitat constructura ha augmentat un 68%
en els darrers tres anys i ha desenvolupat tot un conjunt de
negocis complementaris a la seva activitat. Actualment
l’activitat constructora ocupa un 20,6% de la població.

Aspectes socials

El sector serveis està relacionat principalment amb l’activitat
constructora, i l’activitat industrial està formada bàsicament
per empreses de tractament de metalls, vinculades a
l’actvitat constructora.
L’increment de població significa un increment de població
activa. Actulament, el nivell d’atur del municipi és baix degut
a l’oferta de treball de les poblacions veïnes.
La població ocupada de Palau-saverdera en el sector
serveis s’ha incrementat un 17% en els darrers anys,
passant a ser el major sector d’ocupació. Els principals
subsectors són l’hosteleria, els serveis personals i els
serveis immobiliaris.
Actualment, el sector de la construcció en el municipi té una
demanda de mà d’obra la qual s’està complementant amb
mà d’obra externa.
Així doncs, els principal motor de l’activitat econòmica de
Palau-saverdera és el sector de la construcció, el qual
representa un 36,6% dels establiments i professionals per
grans sectors d’activitat econòmica.
Tenint en compte que a Catalunya el sector de la
construcció ha disminuit considerablement i que els serveis
s’han estancat, cal que Palau-saverdera promogui altres
tipus d’economies diferents a la construcció per tal de crear
una economica més diversificada.
Els sectors secundari i terciari estan poc diversificats, i
inclús hi ha algunes mancances com és la inexistència de
serveis financers. Darrerament el sector terciari ha vist
sorgir noves activitats, com és l’hosteleria i les empreses de
serveis personals, degut al turisme.
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EIX 8. FORTA DEPENDÈNCIA DE LES POBLACIONS EXTERIORS

ASPECTES
INTERRELACIONATS
Aspectes econòmics
Aspectes socials

El municipi de Palau-saverdera ha vist incrementat el
nombre d’habitants durant els últims anys, degut a
l’arribada de nous residents. Aquest creixement es veu
reflectit en la millora dels habitatges i en un augment de la
seva ocupació, en un augment del nombre d’alumnes a
l’escola, etc. Tot i així, segons les jornades de participació
ciutadana, manquen facilitats per a l’habitatge.
La població de Palau-saverdera depèn dels sectors
econòmics de les poblacions veïnes. El més destacable és
que els moviments dels palauencs cap a altres poblacions
són un 188% més elevats que els moviments cap a Palausaverdera, degut a la inexistència d’un mercat de treball
local que satisfagi les necessitats de la demanda de la
població activa resident.
Els municipis amb major influència sobre Palau-saverdera
són Roses i Figueres, a on es troben molts dels serveis
bàsics de la població, i en menor importància Castelló
d’Empúries, Pau i Girona.
El Centre d’Atenció Sanitària es troba a Roses, si bé a
Palau-saverdera hi ha un dispensari i, tot i que la població
està contenta amb aquest servei, alguns palauencs també
creu que és insuficient.
Els serveis socials i l’atenció ciutadana s’han delegat al
Consell Comarcal que ha assignat un assistent social ubicat
a l’àrea de Castelló d’Empúries. Alguns dels tècnics de
l’Ajuntament també comparteixen el càrrec amb d’altres
ajuntaments de la zona.
Palau-saverdera no té Policia local, i per tant tot el referent
a seguretat ciutadana depèn de Roses: mossos d’esquadra,
els bombers, etc.
Palau-saverdera dipsosa d’una escola primària i recentment
ha obert una llar d’infants, la qual cosa ha portat noves
famílies al municipi. Però per a cursar l’educació
secundària, els alumnes s’han de deplaçar a altres
poblacions. Els desplaçaments per residència-estudi
representen un 12,22 % del total de desplaçaments totals
de la població, els quals majoritàriament es fan en transport
públic.
Per contra, alguns foranis es desplacen a Palau-saverdera
per ocupar llocs de treball del sector de la construcció, per
anar a la llar d’infants, o inclús a l’estiu, per anar a les
activitats de lleure que organitza el municipi com és el casal
d’estiu.
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EIX 9. MANCA D’UNA GESTIÓ I CONTROL AMBIENTAL DE LES ACTIVITATS

ASPECTES
INTERRELACIONATS
Aspectes ambientals
Aigua
Contaminació
atmosfèrica
Sorolls
Residus

Aspectes econòmics

L’activitat socioeconòmica del municipi, tot i que necessària,
planteja una sèrie d’incidències ambientals. Cal comentar,
com a conseqüència de les activitats industrials, la
producció de corrents residuals, tant d’aigües residuals,
com emissions a l’atmosfera o residus sòlids, les quals si no
es gestionen correctament poden causar un dany al medi
ambient i a la salut de les persones.
Les activitats industrials s’ubiquen principalment al polígon
industrial, però encara resten alguns tallers dintre del centre
urbà.
S’ha detectat una manca de control de les activitats
potencialment més contaminants per part de les
administracions competents.
Cal tenir en compte que les aigües residuals del polígon
industrial no s’aboquen a la xarxa de sanejament i per tant
no van a depuradora, tot i que està prevista la seva
connexió properament.
Tot i que no existeixen activitats que puguin generar una
elevada contaminació atmosfèrica, cal dir que no hi ha cap
tipus de control dels focus potencialment contaminadors de
l’atmosfera.
A més, s’ha detectat una manca de gestió dels residus
sòlids industrials, ja que en la majoria dels casos aquests
no són segregats del residu municipal indiscriminat i van a
parar tots al mateix abocador.
També s’ha detectat una baixa participació dels comerços
del municipi pel que fa a la recollida selectiva.
Cal tenir en compte, també, la proliferació d’abocaments
incontrolats de runes i restes de demolició, degut a l’activitat
constructora.
En el cas de la contaminació acústica, la incidència de les
activitats industrials per sorolls a la població és baixa, ja
que la major part de les indústries es troben al polígon
industrial, a una distància suficient de la zona d’habitatges.
Així doncs, i per tal de caminar cap a un desenvolupament
sostenible, cal fomentar l’aplicació de polítiques i criteris
ambientals
a
les
empreses,
com
poden
ser:
l'assessorament mediambiental i bones pràctiques
ambientals a les indústries, ús d'energies renovables,
foment d’una bona gestió dels residus, control de les runes,
control dels abocaments d’aigües residuals, etc.
Cal tenir en compte que el municipi no disposa
d’ordenances fiscals que ajudin a les empreses a incloure
criteris ambientals en la seva gestió. Aquestes afavoririen
una major participació de la ciutadania en la millora de la
sostenibilitat del municipi.
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EIX 10. ELEVAT IMPACTE DE LA UTILITZACIÓ DEL VEHICLE PRIVAT

ASPECTES
INTERRELACIONATS
Aspectes ambiental
Mobilitat
Energia
Sorolls
Contaminació
atmosfèrica

L’índex de motorització de Palau-saverdera, de 723
vehicles per 1.000 habitants, és força elevat, així com
també ho és la utilització del vehicle privat. I no només en
els desplaçaments a altres municipis, necessaris en alguns
casos per la manca d’un transport públic prou eficient, sinó
també en els desplaçaments interiors, és a dir, dins del
mateix municipi.
Per als desplaçaments interiors, hi ha un elevat percentatge
de persones que utilitza el vehicle privat, tot i l’augment en
els darrers anys de les infrastructures destinades a la
mobilitat a peu, com l’augment de la zona de prioritat
invertida. De fet, el parc de vehicles del municipi va
augmentant any rere any.
Aquesta elevada utilització del vehicle privat comporta una
sèrie de conseqüències ambientals que de vegades no es
tenen prou presents.
Els transports suposen el major consum energètic del
municipi. De fet, els combustibles líquids suposen un 91%
del consum energètic del municipi, i bona part d’aquests
són per al transport. A més, el consum de combustibles
líquids augmenta degut a l’augment del parc de vehicles.
El trànsit, sobretot l’interurbà, representa la major aportació
a la contaminació atmosfèrica del municipi. Tot i que a
Palau-saverdera no es pot parlar de contaminació
atmosfèrica, el principal focus emissor és el trànsit, degut a
la combustió de gasolina i gas-oil, que produeixen
emissions amb elevats continguts en òxids de sofre,
monòxid de carboni, òxids de nitrogen i partícules totals.
També, en el cas de la contaminació acústica, el trànsit viari
n’és la principal causa. Actualment, el trànsit és la principal
influència sonora del municipi. Aquest fet es manifesta
sobretot a carrers com el C/ Nou, ja que és el principal
carrer d’entrada i sortida de la població i el C/ Balmes, que
són els més transitats. A més el carrer Nou presenta un
pendent pronunciat que fa que els vehicles emetin més
soroll. De fet, en alguns punts el nivell de soroll supera el
valor legislat.
Per últim, l’elevada utilització del vehicle privat 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.

120 / Diagnosi estratègica

DEPLAN

Diagnosi municipal

PALS de Palau-saverdera

EIX 11. LA MOBILITAT ÉS UN DELS PRINCIPALS ASPECTES A MILLORAR,
SEGONS LA CIUTADANIA

ASPECTES
INTERRELACIONATS
Aspectes ambientals
Anàlisi del territori
Sistemes naturals
Mobilitat
Sorolls

Aspectes econòmics
Aspectes socials

L’augment de l’índex de motorització i l’augment dels
desplaçaments de la població en vehicle privat comporten
unes conseqüències ambientals, degut a la utilització del
vehicle, i unes conseqüències estructurals, degut a la
massificació de la xarxa viària.
A Palau-saverdera, els embussos o saturacions de la xarxa
viària es produeixen sobretot als carrers principals del poble
(C. Nou i C. Balmes), degut a una manca de jerarquització
de la xarxa viària (carrers de doble sentit de circulació
majoritàriament), i sobretot als mesos d’estiu, quan la
intensitat de vehicles augmenta. La conflictivitat en alguns
carrers és elevada degut també a una manca de la
senyalització horitzontal de la xarxa viària i a que la
senyalització vertical existent es troba en mal estat.
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 de Palau-saverdera, 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.
El condicionament de la carretera GI-610 també ha de
permetre millorar l’accessibilitat al nucli urbà, que segons el
projecte es realitzarà mitjançant una rotonda.
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.
Segons el Sondeig d’Opinió Pública (SOP), realitzat dins el
marc del PALS de Palau-saverdera, uns dels aspectes que
es veuen pitjor dins el municipi (juntament amb l’agricultura)
és la mobilitat, tant el trànsit als carrers com el transport
públic. La millora de la xarxa viària és la principal inquietud
dels palauencs i el principal aspecte a potenciar, segons el
SOP.
Per altra banda, la xarxa de camins rurals necessita un
catàleg i una millor senyalització, ja que actualment els
únics camins senyalitzats i condicionats són els dels Parcs
Naturals dels Aiguamolls de l’Empordà i del Cap de Creus.
Un bon manteniment dels camins rurals augmentarà el
nombre de palauencs per aquests, tant en bici com a peu, i
per tant un augment de la qualitat de vida dels mateixos.

DEPLAN

Diagnosi estratègica / 121

Diagnosi municipal

PALS de Palau-saverdera

EIX 12. L’ESTACIONALITAT DE LA POBLACIÓ IMPLICA UNES CONSEQÜÈNCIES
SOCIALS, ECONÒMIQUES I AMBIENTALS

ASPECTES
INTERRELACIONATS
Aspectes ambientals
Usos del sòl
Sistemes naturals
Mobilitat
Aigua
Residus
Energia
Sorolls
Contaminació
atmosfèrica

Aspectes econòmics
Aspectes socials

El model turístic del municipi de Palau-saverdera és de
segona residència. El 38% dels habitatges existents al
municipi són d’aquest tipus, els quals romanen tancats la
major part de l’any.
Com a conseqüència del model turístic de la Costa Brava,
els mesos de més afluència de turistes són els de juny a
setembre.
L’augment de persones sobre el territori comporta,
evidentment, un augment del consum dels diferents
recursos. Així, per exemple el consum d’aigua augmenta
els mesos d’estiu, sobretot a les diferents urbanitzacions del
municipi, on es concentren la major part d’habitatges de
segones residències.
A l’estiu també es produeix un major consum energètic,
relacionat sobretot amb l’augment del nombre de vehicles
en circulació.
Evidentment, un major consum de recursos comporta un
augment de corrents residuals, tant pel que fa a aigües
residuals, com residus sòlids, gasos a l’atmosfera, etc.
La major part dels residus del municipi es generen durant
els mesos de juny a setembre, època en què la població de
Palau-saverdera augmenta. Concretament, al mes d’agost
la producció de residus es duplica respecte a la producció a
l’hivern.
L’augment del trànsit als mesos d’estiu, tant a l’interior del
nucli urbà com a la xarxa intermunicipal, implica també un
augment de les emissions a l’atmosfera i un augment dels
nivells sonors de les principals vies del municipi. A més, un
augment de la circulació pot comportar també un major
nombre d’accidents.
L’augment de persones en una zona concreta també
implica una pressió sobre el territori. Degut a la situació del
municipi, a l’estiu la pressió sobre el territori no només és
de les persones que estiuegen a Palau-saverdera, sinó de
les persones que estiuegen a la Costa Brava, Alt Empordà i
Catalunya en general, i que es dirigeixen al municipi
sobretot cap a les zones dels parcs naturals.
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EIX 13. ELEVADA POTENCIALITAT DE L’ECOTURISME AL MUNICIPI DE PALAUSAVERDERA

ASPECTES
INTERRELACIONATS

Palau-saverdera, per les seves característiques naturals i
culturals presenta una elevada potencialitat en quant a
desenvolupar alternatives per a un turisme més sostenible.

Aspectes ambientals

En el cas de Palau-saverdera, la qualitat natural i
paisatgística del municipi coincideix amb un ric patrimoni
arqueològic i arquitectònic. En el municipi hi ha 2 Parcs
Naturals, el del Cap de Creus i el dels Aiguamolls de
l’Empordà, en els quals hi ha una elevada biodiversitat
d’espècies i diversitat d’hàbitats.

Anàlisi del territori
Sistemes naturals

Aspectes econòmics
Aspectes socials

El municipi disposa de varis jaciments arqueològics
visitables, com el Dolmen de la muntanya d’en Caselles o el
Dolmen de la Sureda, entre d’altres. A més, al municipi
també s’hi troben varis edificis històrics d’interès
arquitectònic, tant en el nucli urbà com en el sòl no
urbanitzable, com són l’Església parroquial de St. Joan
Baptista, el Castell de Palau-saverdera (Can Mèssio),
l’Ermita de St. Onofre, el Castell de Verdera, el Cementiri
municipal i l’Antiga escola pública Martí Inglés, la torre del
Molí del Vent, entre d’altres.
De totes maneres, manca una difusió i informació dels
valors patrimonials, culturals, arquitectònics, arqueològics,
naturalístics i pisatgístics del municipi.
El municipi també disposa d’una xarxa de camins rurals que
permeten una bona accessibilitat als espais naturals. Al sud
del municipi els camins envolten la Reserva Integral dels
Aiguamolls de l’Empordà, voregen el límit del PNAE,
comuniquen Pau amb Roses, etc. Al nord de la carretera
GI-610 els camins connecten Pau amb Roses per diferents
indrets i alguns s’enfilen muntanya amunt cap a Sant
Onofre i la Serra de Verdera. Hi ha una manca de
manteniment de la xarxa de camins rurals així com un
catàleg de camins rurals.
Els recs i rieres del municipi davallen de la serra a la plana.
Se’n comptabilitzen una dotzena i configuren l’originalitat
del terme municipal. El seu règim és pluvial i amb un fort
estiatge fins arribar a la plana a on la majoria desemboquen
al Rec del Madral, dintre els Aiguamolls de l’Empordà.
L’ecoturisme és una eina de desenvolupament sostenible i
de conservació dels recursos naturals. L’Assemblea
General de les Nacions Unides va declarar l’any 2002 “Any
Internacional de l’Ecoturisme”. 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.
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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.
L’ecoturisme pot disminuir la pèrdua d’explotacions agroramaderes actives i el conseqüent abandonament del
camp.
Tot això, fa que Palau-saverdera presenti un potencial
ecoturístic de gran valor, pel qual es poden establir uns
criteris per al seu desenvolupament.

124 / Diagnosi estratègica

DEPLAN

Diagnosi municipal

PALS de Palau-saverdera

EIX 14. EL MUNICIPI TOT JUST HA COMENÇAT A DIRIGIR-SE CAP A LA
SOSTENIBILITAT

ASPECTES
INTERRELACIONATS
Aspectes ambientals
Anàlisi del territori
Energia
Aigua
Residus

Aspectes socials

Un dels objectius principals del PALS de Palau-saverdera
és aconseguir entre tots un municipi més sostenible, que
afavoreixi el desenvolupament de les capacitats
econòmiques locals d’acord amb la utilització sostenible
dels recursos. Cal un creixement econòmic més desvinculat
del consum de recursos i la degradació del medi. Per això
és necessari dur a terme polítiques emmarcades en un
model de desenvolupament sostenible de manera
planificada.
L’estalvi i eficiència en tots els recursos han de ser les
premisses bàsiques per promoure un desenvolupament
econòmic que no sobrepassi la capacitat de càrrega del
medi.
En el cas de l’energia, al municipi s’ha produït un augment
del consum elèctric d’un 36% en els darrers 5 anys. Les
energies convencionals suposen un consum de recursos
molt elevat en la seva producció. Per això, les energies més
sostenibles són les energies renovables. A Palau-saverdera
la utilització d’energies renovables es gairebé nul·la, tant pel
que fa a edificis públics com privats. En canvi, la
potencialitat d’aquests tipus d’energies és molt elevada.
Actualment, el consistori està estudiant un projecte de
distribució de gas propà a nivell municipal, el qual és menys
contaminant que els combustibles líquids.
Pel que fa a l’enllumenat, en cap cas s’utilitza l’energia solar
fotovoltaica per al seu funcionament. Ara bé, properament
es duran a terme mesures per augmentar l’eficiència de les
lluminàries (es preveu la substitució de lluminàries
incandescents i de vapor de mercuri per unes de vapor de
sodi d’alta pressió, més eficients energèticament).
En el cas dels residus, a Palau-saverdera la producció de
residus s’ha incrementat més d’un 29% en els darrers 5
anys. Malgrat tot, la producció de residus per càpita es
troba molt per sota de la mitjana de la comarca i de
Catalunya. Al municipi hi ha poca participació en la recollida
selectiva, degut en part a la baixa dotació de contenidors
d’aquests tipus. La poca participació de la població i dels
comerços i altres empreses es dona sobretot en el cas del
paper-cartró i els envasos lleugers.
Properament, Palau-saverdera s’acollirà al servei de
deixalleria mòbil, coordinat pel Consell Comarcal, que
permetria la recollida de residus especials.
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.
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PALS de Palau-saverdera

Cal destacar que no existeix cap normativa municipal que
reguli la temàtica dels residus.
En el cas del consum d’aigua, aquest ha augmentat un 26%
en els darrers cinc anys, degut al creixement poblacional.
Tot i que l’agricultura del municipi és principalment de secà,
els principals consumidors d’aigua del municipi són
l’agricultura de regadiu i la ramaderia. L’aigua d’abastament
té una bona qualitat. La major part de les zones urbanes del
municipi disposen de xarxa d’abastament, i aquesta
properament també arribarà al polígon industrial.
Cal assenyalar el mal estat de la canonada principal entre
les diferents poblacions de la mancomunitat, degut a la
seva antiguitat, que és la principal causa de les pèrdues de
la xarxa d’abastament. A més, les reserves dels dipòsits
d’aigua, és a dir, la capacitat de resposta, és tan sols d’un
dia i mig, fet que podria fer perillar l’abastament de Palau
(sobretot a l’estiu, quan la demanda és major i el risc
d’incendis més elevat).
La depuradora municipal tracta les aigües residuals de totes
les zones urbanes, excepte Urpassa i el polígon industrial,
els quals es connectaran properament.
Un altre aspecte important de cara a la sostenibilitat és el
tipus de construccions, que en la majoria de casos no
inclouen conceptes de sostenibilitat (aïllaments exteriors,
energies renovables, aixetes i bombetes eficients, etc.) o
estètics (edificacions de color, material i forma tradicional
de la zona). Tots aquests conceptes haurien d’estar
presents en la construcció i compra d’habitatges.
Per a poder millorar tots aquests aspectes tractats
anteriorment, cal la participació de tots els sectors implicats,
tant econòmics, com socials, així com la ciutadania en
general. Cal una voluntat de tothom per tal d’adoptar hàbits
més sostenibles. La participació és un requisit essencial de
tota estratègia per a dirigir-se cap a un desenvolupament
sostenible, així com l’educació i sensibilització ambiental.
El PALS necessita per a la seva correcta aplicació una
bona participació ciutadana. La cultura de la sostenibilitat
ha de ser interioritzada a tots els nivells, en totes les
decisions i actuacions sectorials, tant públiques com
privades.
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EIX 15. L’AJUNTAMENT COM A EXEMPLE DE BONA GESTIÓ AMBIENTAL

ASPECTES
INTERRELACIONATS
Aspectes ambientals
Anàlisi del territori
Sistemes naturals
Energia
Aigua
Residus

Aspectes econòmics
Aspectes socials

El paper de l’Administració Local és fonamental per a
impulsar polítiques actives que promoguin un respecte pel
medi ambient i una millora de la sostenibilitat del municipi. A
més, l’Ajuntament hauria de constituir un exemple de bones
pràctiques ambientals per a la resta de la població.
L’energia, aigua, etc. que consumeixen els serveis i
dependències municipals s’han de considerar i controlar, ja
que una política municipal que contempli criteris
d’optimització de recursos, és la base per promoure
iniciatives en la resta de la població. Actualment, no hi ha
suficient control dels consums de l’Ajuntament, sobretot pel
que fa als consums energètics.
A més, els centres i dependències municipals haurien de
ser els primers en abastar-se de les tecnologies d’estalvi i
eficiència d’aigua i energia. No hi ha cap instal·lació
d’energia alternativa a nivell públic.
Per altra banda, l’enllumenat és el principal consumidor
d’energia elèctrica del municipi. Per tant, aquest és un
element clau a tenir en compte a l’hora d’assolir una major
eficiència energètica. Es té previst en un futur immediat la
substitució d’un elevat nombre de lluminàries de baixa
eficiència energètica per unes de més eficients, però cal
tenir també un control preventiu de totes les instal·lacions,
cosa que no s’ha realitzat fins ara.
Pel que fa als residus, fins a l’actualitat no s’ha portat a
terme cap campanya per a fomentar la minimització de
residus o el reciclatge a nivell municipal.
En el municipi hi ha una manca de difusió i informació dels
valors patrimonials, culturals, arquitectònics, arqueològics,
naturalístics i paisatgístics; així com la manca d’un bon
manteniment i senyalització de camins, itineraris, etc.
El grau d’associacionisme del municipi és elevat, realitzant
tot tipus d’activitats culturals i naturals, per tant s’ha de
potenciar les associacions i fer partícips als seus
components en les activitats del municipi.
L’administració local hauria d’intervenir de manera activa en
l’elaboració de programes d’educació ambiental a les
escoles, als col·lectius, als diferents sectors i ésser un
exemple de bones pràctiques, tant en les compres
públiques, com en la gestió final dels residus en les
dependències municipals.
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3.2. Adequació a la normativa vigent
En aquest apartat es fa referència a les principals premisses que s’han d’adequar a la
normativa vigent. Així mateix, també es fa referència a aquelles ordenances que
l’Ajuntament ha d’elaborar per la prevenció i control d’alguns incompliments sorgits al
municipi.
¾ La presència de barraques d’horts i tancaments de finques, sobretot al sud de la
carretera GI-610, genera un impacte visual, paisatgístic i de limitació de la
continuïtat del territori. A més, aquestes construccions incompleixen les Normes
Subsidiàries de planejament municipal, tant pel que fa a l’extensió mínima de
parcel·la, distància a camins i límits, estètica, etc. L’aplicació d’aquestes NNSS ha
d’impedir la seva proliferació i regular els casos i la tipologia d’edificació i tanques
permeses a la zona.
La presència de barraques en sòl no urbanitzable està regulada per l’article 83 del
capítol V, secció 2 de les Normes Subsidiàries. S’exigeix per a poder-ne disposar,
de ser titular d’una propietat mínima de 4’5 hectàrees, dins el mateix terme. En
limita el volum d’edificació, la proximitat tolerable als camins i si, la barraca o
cobert, està vinculada a una explotació ramadera, masia o edificació habitada. Així
mateix, puntualment es pot imposar la plantació de pantalles visuals; obliga, en tots
els casos, a utilitzar materials de mamposteria de la zona.
¾ Segons la llei 2/2002, d’urbanisme, l’Ajuntament ha d’elaborar un catàleg
específic de les masies i cases rurals susceptibles de reconstrucció o de
rehabilitació i justificar les raons arquitectòniques, històriques o paisatgístiques que
en determinen la preservació i la recuperació,
¾ Manca d’un inventari de camins rurals i camins i pistes forestals: segons el Decret
166/1998 de regulació de l’accés motoritzat al medi natural, que desenvolupa
la Llei 9/1995 de 27 de juliol, cada municipi ha de prendre la iniciativa per tal
d’instar al Consell Comarcal corresponent a confeccionar l’inventari de camins
rurals i camins i pistes forestals del seu territori, amb indicació de la titularitat
pública o privada i indicació dels seus usos, característiques i limitacions. Aquest
inventari és necessari per a una correcta regulació de l’accés a camins rurals i
camins i pistes forestals.
¾ El Decret 170/2002, d’11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos
considerats potencialment perillosos estipula que tots els animals de companyia
han d’estar censats i “microxipats” (marcats amb un xip sub-cutani) i mantenir
aquest registre, a més d’expedir les llicències corresponents per a la tinença de
gossos perillosos. A Palau-saverdera encara manquen alguns animals de
companyia per censar i “microxipar”.
¾ La Llei 6/98, de 30 de març, o Llei Forestal de Catalunya, diu que tots els
municipis amb alt risc d’incendi, entre ells Palau-saverdera (segons el Decret
64/1995, de 7 de març), han de disposar d’un Pla de Prevenció d’Incendis. Palausaverdera disposa d’un Pla de Prevenció i Extinció d’Incendis Forestals fet per
l’ADF de Verdera, Pau i Palau-saverdera (Judit Bernal, 2001), que preveu
l’aplicació d’unes mesures urgents que no s’han realitzat. Les mesures aportades
per el Pla encara es troben pendents de realització i amb el termini d’execució
esgotat.
¾ Segons les inspeccions realitzades per l’Agència Catalana de l’Aigua, s’han obert
expedients per sospites d’abocaments incontrolats en algunes granges. Així
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mateix, algunes empreses del municipi no disposen del permís d’abocament així
com tampoc realitzen la Declaració de l’ús i la contaminació de l’aigua (DUCA).
Amb tot això s’incompleix la Llei 6/1999, de 12 de juliol, d’ordenació, gestió i
tributació de l’aigua i el Decret 103/2000, de 6 de març, pel qual s’aprova el
Reglament dels tributs gestionats per l’Agència Catalana de l’Aigua.
¾ Alguns dels focus emissors procedents d’indústries del municipi s’haurien
d’incloure en el Catàleg d’Activitats Potencialment Contaminadores de
l’Atmosfera (CAPCA) i per tant, segons la seva capacitat, haurien d’estar
controlats per una entitat d’inspecció i control (EIC). En l’actualitat no es disposa de
dades, per part de l’Ajuntament, d’un cens de focus emissors industrials legalitzats
per una EIC, la qual cosa incompleix la Llei 6/96, de 18 de juny, de modificació
de la llei 22/83, de 21 de novembre, de protecció de l’ambient atmosfèric.
¾ La regulació normativa del soroll en el municipi de Palau-saverdera s’estableix a
través de l’ordenança reguladora de la qualitat del medi urbà. Segons la
campanya de mesures realitzada per DEPLAN durant el 9 de juny de 2002 en
període diürn, el grau de compliment de l’ordenança en el municipi és del 46 %, és
a dir, 6 punts de mesura dels 13 realitzats es troben dins els límits marcats per
l’ordenança municipal. Aquest percentatge de compliment de la normativa, es deu
a que els nivells sonors exteriors màxims permesos per l’ordenança són molt
restrictius, sent entre 5 i 10 dBA inferiors als valors límit d’immissió en l’ambient
exterior de la nova llei de protecció acústica.
¾ 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, els Ajuntaments han 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.
Els municipis de menys de mil habitants, entre els que es troba Palau-saverdera
(actualment) poden delegar la gestió directa d’aquesta competència al consell
comarcal o a una altra entitat local supramunicipal.
¾ La Llei 16/2002 també dicta que els municipis que han aprovat ordenances de
regulació del soroll han d’adaptar-se al contingut d’aquesta llei abans de dos anys,
si bé poden mantenir les mesures preventives i correctores que atorguin un major
grau de protecció ambiental pel que fa a activitats i comportaments ciutadans. Per
tant, Palau-saverdera haurà d’adaptar l’Ordenança reguladora de la qualitat del
medi urbà pel que fa al tema de sorolls. 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.
¾ Amb el recent desenvolupament legislatiu estatal i autonòmic, com el Reial Decret
1955/2000 i el Decret 329/2001 de la Generalitat de Catalunya, s’ha iniciat el camí
per a millorar les garanties dels consumidors en matèria de qualitat de
subministrament elèctric. Aquest obliga a les empreses distribuïdores a presentar
plans d’actuació i incrementar la informació. També s’accelera la implantació de
descomptes en les factures si no es compleixen els nivells de qualitat.
¾ Al municipi hi ha alguns domicilis particulars amb dipòsits de gas propà que no
han sol·licitat la corresponent llicència a l’Ajuntament.
¾ El marc d’actuació en la gestió dels residus municipals a Catalunya s’estableix
d’acord amb la llei 6/93, de 15 de juliol, reguladora dels residus, i el Programa
de Gestió dels residus municipals a Catalunya (PROGREMIC), l’última revisió del
qual ha estat feta a novembre de 2001 i preveu el seu desplegament per a 20012006. Quan als objectius específics per a valorització de cada tipus de material es
preveu per al 2003 una valorització del 60% del vidre i el paper-cartró i un 15%
dels envasos lleugers. A Palau-saverdera els percentatges de valorització estan
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molt per dessota d’aquests valors, sobretot en el cas del paper-cartró i els envasos
lleugers.
¾ A l’actualitat no existeix cap ordenança municipal de residus en l’àmbit de Palausaverdera que reguli els aspectes de recollida d’escombraries, recollida selectiva ni
en general dedicada als residus d’origen domèstic i/o industrial.
¾ Actualment no existeix una normativa municipal específica per al control de la
gestió de les runes, i al municipi existeixen nombrosos abocadors incontrolats
d’aquest tipus de residu. A nivell català, s’ha publicat una ordenança municipal
tipus de runes que podria ser adaptada al municipi de Palau-saverdera.
¾ Palau-saverdera, en ser un municipi de menys de 5.000 habitants no està obligat
(segons la Llei 6/93, de 15 de juliol) a realitzar la recollida selectiva de matèria
orgànica ni a la implantació d’un servei de Deixalleria. Malgrat això, s’està
negociant amb el Consell Comarcal de l’Alt Empordà l’acolliment al servei de
deixalleria mòbil.
¾ La gestió dels residus ramaders és responsabilitat del municipi a qui li pertoca
intervenir fins a la redacció i aprovació de l’activitat, segons la Llei 3/1998, de 27
de febrer, d’intervenció integral de l’administració ambiental, que obliga a
elaborar un Pla de Gestió de Residus Ramaders per a cada explotació o granja
que hi hagi al municipi. Aquest procés de regularització de les explotacions
ramaderes endegat des de l’Ajuntament, ha de tenir en compte la vulnerabilitat de
les aigües subterrànies, en especial de l’aqüífer protegit.
¾

El Decret 220/2001, d’1 d’agost, de gestió de les dejeccions ramaderes també
obliga a les explotacions que produeixin, gestionen o poseeixin 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.

¾

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, exigeix un major control
de les activitats potencialment contaminadores per part de l’administració local,
tant a nivell de residus, aigües, emissions a l’atmosfera, sorolls i vibracions, etc.
Així mateix, cal que totes les activitats existents s’adaptin a aquesta llei.
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3.3. Punts forts i punts febles. Oportunitats i amenaces.
En aquest últim apartat de la diagnosi s’enumeren els punts forts i febles del municipi
per a cada un dels aspectes ambientals, econòmics i socials. Així mateix es posen de
manifest les oportunitats del municipi en les diferents matèries, les quals s’hauran de
potenciar. Per últim, les amenaces són aquelles en què el municipi haurà d’incidir
preferentment.

3.3.1. Aspectes de sostenibilitat ambiental
3.3.1.1. Anàlisi del territori
Punts forts
-

Millora de la pavimentació dels carrers més importants i soterrament de serveis.

-

En els darrers anys s’han construït la major part dels equipaments municipals.

-

Millora del grau de conservació dels edificis en els darrers anys.

-

Millora de l’entorn urbà arrel de la revisió de les NNSS 1999.

-

Gran varietat d’equipaments comunitaris: piscina, camp de futbol, centre cívic,
escoles, dispensari, etc.

-

Elevat nombre de torrents que travessen el municipi.

Punts febles
-

Soterrament de recs mitjançant calaixos de formigó armat, i per tant trams
discontinus de la xarxa hidrogràfica natural dins el nucli urbà.

-

Les Normes Subsidiàries de 1981 van sobredimensionar el creixement del
municipi, que es va projectar en 5.800 habitants.

-

La revisió de les Normes Subsidiàries (1999) presenta algunes errades i/o
incongruències entre el text normatiu i els plànols.

-

La revisió de les NNSS de 1999 classifica nou sòl urbanitzable.

-

Manca de criteris d’edificabilitat sostenibles amb el paisatge i respectuosos amb
l’estructura tradicional del municipi.

-

Manca de control de l’estètica de les edificacions (colors, etc.).

-

Diferenciació de procedència entre els residents del nucli urbà i els de les
urbanitzacions.

-

Dispersió d’usos en sòl no urbanitzable (abocador, Heasa, etc.).

-

Manca de difusió i informació dels valors patrimonials, culturals, arquitectònics,
arqueològics, naturalístics i paisatgístics del municipi.
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Punts febles
-

Manca d’homogeneització dels equipaments urbans (mobiliari urbà, enllumenat
públic, etc.).

-

Manca d’un espai públic simbòlic de trobada, representatiu del terme municipal,
com pot ser un mirador, una plaça major, etc.

-

Manca d’una imatge corporativa del poble amb totes les seves característiques i
valors.

Oportunitats
-

Presència d’un important patrimoni cultural, arquitectònic i arqueològic.

-

Edificis de gran valor històric i etnogràfic dins el centre urbà.

-

Protecció d’un 52 % del terme municipal mitjançant la figura de Parc Natural: Parc
Natural del Cap de Creus i Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà.

-

Situació estratègica del municipi, tant a nivell de Catalunya com de la comarca.

-

Gran diversitat de paisatges, des de zones d’aiguamolls a zones de mitja
muntanya.

-

Important xarxa de camins rurals amb diferents usos: paisatgístic, històric, vies
pecuàries, etc. que permet una bona accessibilitat als espais naturals.

Amenaces
-

Existència d’edificacions poc respectuoses amb la tipologia arquitectònica
tradicional del municipi.

-

Poca protecció normativa urbanística del patrimoni natural, cultural i paisatgístic
del municipi (barraques, miradors, masies, oliveres centenàries, etc.).

-

Poca valorització de la categoria del sòl no urbanitzable agrícola rural i excessiu
fraccionament de la propietat.

-

Construccions il·legals, barraques d’horts i tancament de finques que deterioren el
paisatge del SNU (Terra Mala, costat del cementiri i Pedra coberta).

-

Manca d’ordenació de l’àrea industrial i comercial al costat de la carretera GI-610.

3.3.1.2. Sistemes naturals i diversitat biològica

Punts forts
-

Gran diversitat botànica i faunística.

-

Existència de zones d’alta biodiversitat.

-

Existència de rareses animals: bitó, trenca, gaig blau, turó...
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Punts forts
-

Bon estat de conservació de les llacunes integrades al PNAE, especialment la
zona de canyissar de l’Estany del Tec i Palau.

-

El turó de la torre del Molí del Vent està catalogada com a àrea d’interès per a
les papallones, a més d’indret destacable per a aus catalogades com a rares.

-

Pervivència del sistema de closes i prats de dall.

-

Diversitat d’hàbitats en el municipi.

Punts febles
-

Manca d’estudis d’invertebrats

-

Lentitud en el tràmit d’expropiació de terrenys i incorporació al PNAE

-

La carretera GI-610 actua com a barrera del territori.

-

Poca vegetació arbrada al sud de la carretera GI-610.

-

Localització de la línia elèctrica d’alta tensió que creua el municipi en direcció
SE-NO passant per l’estació transformadora en tot moment dins el PNAE.

-

Elevat impacte paisatgístic de les pedreres abandonades

-

Inexistència del catàleg de camins rurals, segons Decret 166/1998 de regulació
de l’accés motoritzat al medi natural.

-

Alt índex d’atropellament d’amfibis i eriçons a la carretera GIV-6102.

-

Localització de l’abocador controlat de runes dins el PNAE, limitant amb la
Reserva Integral dels Estanys.

Oportunitats
-

El municipi es troba en un punt geogràfic estratègic.

-

Conservació de pràctiques agrícoles poc impactants.

-

Conservació de les zones feixades i dels marges de pedra seca de singular
rellevància.

-

Existència de dues basses amb extensió i fondària adequades per a moltes
espècies vegetals i animals si s’habiliten.

-

Importants elements del patrimoni arquitectònic i rural.

-

Manteniment dels recorreguts lineals de canyar dens que serveixen de refugi a la
fauna.

Amenaces
-

Manca de recer i passos de fauna en el traçat de les carreteres del municipi.

-

Mal estat de les rieres al seu pas per les zones urbanitzades.
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Amenaces
-

Augment dels incendis.

-

Abandonament dels conreus de muntanya i la pastura.

-

Manca de coberta vegetal als vessants de la Serra de Rodes afectats per
l’incendi del 2000, fet que facilita l’erosió.

-

Manca de manteniment de la xarxa de camins rurals.

-

Presència de barraques en SNU que incompleixen les NNSS tant pel que fa a
l’extensió mínima de la parcel·la, distància a camins i límits, estètica, etc.

-

Presència de tanques en SNU que incompleixen les NNSS.

-

Abocament il·legal de runa i deixalles inorgàniques en una de les basses del
Camí Ral.

-

Problemes de coordinació entre el PNAE i la societat de caçadors que
perjudiquen la gestió faunística, als pagesos i als ramaders.

-

Degradació de la vegetació dels marges de rieres i torrents.

3.3.1.3. Riscos ambientals
Punts forts
-

Existència d’un Pla de Prevenció d’Incendis a nivell local.

Punts febles
-

Manca d’avaluació de detall del risc d’avingudes en les capçaleres dels principals
recs, al seu pas pel nucli urbà i la urbanització Bellavista.

-

Manca d’aplicació del Pla de Prevenció i Extinció d’Incendis.

Amenaces
-

Risc de caiguda de blocs de roca sobre les finques més enlairades de la
urbanització Mas Isac.

-

Elevat risc d’erosió dels sòls en vessants amb forts pendents.

-

Risc moderat de contaminació de sòls i de les aigües subterrànies.

-

Risc de salinització de les llacunes, aiguamolls i pous del municipi.

-

Risc moderat en el transport de mercaderies perilloses.
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3.3.1.4. Anàlisi de compatibilitat amb altres plans
Punts forts
-

El 52% del terme municipal es troba protegit sota la figura de Parc Natural.

Punts febles
-

El PTGC no defineix una proposta concreta de sistema urbà per a Palausaverdera.

-

Inexistència del Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines.

-

Inexistència del Pla Director de Coordinació Territorial de la comarca de l’Alt
Empordà.

Oportunitats
-

El condicionament de la carretera GI-610 suposarà una millora pel municipi.

Amenaces
-

Descoordinació de planejament urbanístic amb els municipis veïns i supralocal.

3.3.1.5. Mobilitat
Punts febles
-

Manca d’una jerarquització de la xarxa viària municipal.

-

La senyalització circulatòria de tot el terme municipal es troba en mal estat, i en
alguns casos és inexistent.

-

Manca d’un bon accés al nucli urbà a partir de la carretera GI-610.

-

La comunicació viària entre el nucli urbà i les urbanitzacions té algunes
mancances.

-

Els horaris del transport públic no s’adeqüen a les necessitats dels habitants de
Palau-saverdera.

-

La utilització del transport públic per part dels palauencs és molt baixa.

-

L’existència de vehicles que funcionin amb energies renovables és nul·la.

-

La major part de les emissions a l’atmosfera i del consum energètic del municipi és
degut al trànsit.

-

Palau-saverdera genera més desplaçaments que els que atreu.

-

Elevada taxa de motorització.
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Oportunitats
-

Futur estudi de circulació de la xarxa viària municipal.

-

Projecte de condicionament de la carretera GI-610.

Amenaces
-

Elevada utilització del vehicle privat tant en els desplaçaments externs com interns.

-

El parc de vehicles de Palau-saverdera ha augmentat en els darrers anys.

-

Problemes de circulació a la xarxa viària municipal.

3.3.1.6. Aigua
Punts forts
-

Bona qualitat de l’aigua d’abastament.

-

El consum per càpita d’aigua s’ha mantingut moderat durant els últims anys.

-

Bona qualitat d’aigües superficials.

-

Les aigües residuals generades provenen majoritàriament d’origen domèstic.

-

Bon rendiment de depuració.

Punts febles
-

La xarxa d’impulsió d’aigua principal és antiga i és la principal causa de pèrdues.

-

Hi ha diverses fonts a la vila que provenen de deus d’aigua, on cal un control
periòdic de la seva potabilitat.

-

L’agricultura de regadiu i la ramaderia són els principals consumidors d’aigua del
municipi.

Oportunitats
-

Els principals nuclis habitats disposen d’una xarxa d’abastament, la qual
pròximament també subministrarà la zona industrial.

-

Propera connexió de les aigües residuals generades a URPASA i al polígon
industrial.

-

Potencialitat d’utilitzar l’aigua de la font de dalt per a regar horts, entre d’altres.
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Amenaces
-

Manca de reserva o autosuficiència dels dipòsits d’abastament en èpoques punta.

-

Potencial vulnerabilitat de les aigües subterrànies.

-

Les fosses sèptiques i els abocaments incontrolats representen un risc sobre
l’aqüífer protegit.

3.3.1.7. Contaminació atmosfèrica
Punts forts
-

Baixa incidència de les emissions produïdes per les activitats industrials.

Punts febles
-

Hi ha una manca de control sobre els focus emissors industrials.

-

La principal font de contaminació a l’atmosfera és el trànsit interurbà.

-

El sector industrial té un elevat consum de gasoil i per tant les emissions a
l’atmosfera d’aquest sector procedeixen principalment de la combustió.

-

No es disposa de dades dels nivells d’immissió en el municipi.

3.3.1.8. Sorolls
Punts forts
-

La incidència acústica de les activitats és baixa.

-

Existència d’una Ordenança Reguladora de la qualitat del medi urbà, que té en
compte la contaminació acústica.

-

Bona definició de les zones de sensibilitat acústica.

Punts febles
-

Elevada incidència acústica del trànsit.

-

La carretera GI-610 i el Carrer Nou presenten uns nivells de soroll elevats.

-

Manca de control del soroll.
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3.3.1.9. Energia
Punts forts
-

Augment del soterrament de les línies elèctriques urbanes

-

Consum d’energia elèctric per càpita inferior a la mitjana de Catalunya.

Punts febles
-

Existència de la línia elèctrica d’alta tensió i estació transformadora dins el Parc
Natural dels Aiguamolls de l’Empordà.

-

Inexistència d’un sistema de control i gestió de la despesa energètica municipal.

-

Nul·la representació de les energies alternatives en edificis o instal·lacions
municipals.

-

Reduïda implantació d’energies renovables al municipi.

-

Elevat nombre de lluminàries de baixa eficiència lumínica, sobretot en
urbanitzacions.

-

No existeix una uniformitat en el tipus d’enllumenat públic al llarg del territori.

Oportunitats
-

Projecte de distribució de gas propà a nivell municipal.

-

S’estan posant en marxa mesures per a l’estalvi del consum elèctric en
enllumenat públic.

-

Alta potencialitat per a l’energia solar.

Amenaces
-

Augment del consum d’energia elèctric per càpita i total al municipi.

-

Elevat consum de combustibles líquids degut a l’elevat ús de vehicle privat.

3.3.1.10. Residus
Punts forts
-

La ratio Kg/hab.dia en el municipi és baixa.

-

Bona dotació d’infraestructures per a la recollida ordinària (rebuig).

-

La recollida de vidre s’acosta als objectius del Programa General de Residus de
Catalunya.
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Punts forts
-

Segons les dades teòriques, la quantitat de fems i purins produïts anualment pels
caps censats en el municipi, és inferior a la que el sòl existent al municipi pot
assimilar per a una bona gestió dels mateixos.

Punts febles
-

Manca d’un marc normatiu genèric que reguli la temàtica dels residus.

-

Diferència notable entre la recaptació i el pressupost destinat a recollida i
tractament de les escombraries.

-

Poc desplegament de la recollida selectiva amb minsa participació en la
separació de paper-cartró i envasos.

-

Manca d’una gestió de residus exemplar per part de l’Ajuntament.

Oportunitats
-

Valoració positiva de la possibilitat d’acollir-se al servei de deixalleria mòbil i/o de
prestar un servei de deixalleria fixa al municipi.

Amenaces
-

Elevat increment de producció de residus en els últims cinc anys.

-

Producció de runes elevada i problemàtica amb la proliferació d’abocaments
incontrolats.

-

Increment de producció de residus industrials.

-

Manca d’una correcta gestió de residus industrials per part d’algunes activitats.

-

Vulnerabilitat dels aqüífers de la zona els quals poden quedar contaminats degut
a una incorrecta aplicació de fems i purins al sòl del municipi.
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3.3.2. Aspectes de sostenibilitat econòmica
Punts forts
-

La demanda de llocs de treball s’adapta a l’oferta gràcies a la complementarietat
amb les poblacions veïnes.

-

Palau-saverdera es pot considerar municipi rural, en base a la densitat de
població, segons la CEE.

-

Les terres de secà prevalen envers les terres de regadiu.

-

L’augment del turisme ha incrementat el sector serveis, sobretot l’hosteleria.

-

Baix nivell d’atur.

-

Baixa incidència ambiental de les activitats industrials.

Punts febles
-

El sector primari és minoritari.

-

Inexistència de serveis financers.

-

Manca de diversificació del sector terciari.

Oportunitats
-

Noves oportunitats de negocis actualment inexistents però necessaris.

-

Augment de la població ocupada.

-

Elevada potencialitat de desenvolupament de l’Ecoturisme.

Amenaces
-

Forta dependència dels municipis dels voltants, principalment Roses i Figueres.

-

Baixa diversitat econòmica.

-

Dependència del sector de la construcció.
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3.3.3. Aspectes de sostenibilitat social
Punts forts
-

Millora de l’estat dels habitatges.

-

Construcció d’una edificació de protecció oficial portada a terme per l’INCASOL.

-

Augment del nombre d’alumnes de l’escola i obertura d’una Llar d’infants.

-

Importància de les activitats dels casals per joves.

-

Baix nivell delictiu en el municipi.

-

Proximitat a zones econòmiques més desenvolupades.

Punts febles
-

Elevat percentatge de població major de 65 anys.

Oportunitats
-

Increment de la població.

-

Elevat grau d’associacionisme.

-

Potencialitat de l’oferta cultural.

Amenaces
-

Elevada dependència d’altres municipis en els serveis en general i l’escola.
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3.3.4. Interpretació del sondeig d’opinió pública
Punts forts
-

La sanitat, la qualitat de l’aigua, la recollida de residus, el comerç i els serveis per
a la gent gran es troben són els aspectes que es troben millor en el municipi,
segons la població.

-

La majoria de palauencs segreguen els residus i estalvien aigua i energia, més
d’un terç comunica els problemes ambientals a l’ajuntament i s’informa de temes
ambientals.

Punts febles
-

L’activitat agrícola, el transport públic, el trànsit als carrers, l’activitat industrial i
les facilitats per a l’habitatge són els aspectes que es troben pitjor en el municipi,
segons la població.

-

Manca de promoció del Medi Ambient al municipi: manca d’activitats de caire
ambiental.
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4. Indicadors de sostenibiltiat
Aquest document agrupa un conjunt de mecanismes i eines per a realitzar el
monitoratge del procés d’aplicació del Pla d’Acció.
Aquest document ha de preveure els mecanismes que permetin revisar els continguts
del Pla d’Acció, per comprovar que les accions plantejades s’estan duent a terme.
Així doncs, l’objectiu del document d’indicadors és l’avaluació periòdica de les
actuacions que es realitzin en funció del que es contemplarà en el Pla d’Acció
Ambiental de l’Agenda 21 Local.
Els indicadors hauran de realitzar-se amb una certa tolerància, en relació a situacions
externes que poden influir sobre algunes de les actuacions previstes, com per
exemple, el temps transcorregut, el marc financer local, autonòmic, estatal i europeu.
La finalitat del present apartat és proposar una metodologia i programació de les
etapes necessàries per a portar a terme la maduresa del Pla d’Acció Ambiental que es
proposarà a l’Agenda 21 local. Es proposa el desenvolupament d’aquest document
d’acord amb els següents aspectes:
-

Tècnics: destinats a aportar informació als tècnics municipals. Aporta un conjunt
de procediments que permeten obtenir informació de caire tècnic sobre l’evolució
de les accions previstes i la situació ambiental del municipi.

-

De comunicació: permet als ciutadans fer un seguiment del procés d’aplicació de
les actuacions del PALS de Palau-saverdera.
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4.1. Sistema d’indicadors de sostenibilitat
Els indicadors ambientals són paràmetres capaços de donar una informació que
permet seguir l’evolució dels elements claus en el marc de la sostenibilitat.
Un indicador ambiental és aquell paràmetre o factor que permet conèixer de manera
ràpida i precisa l’estat en què es troba una determinada situació en un lloc i en un
temps concret. Un conjunt d’indicadors, doncs, faran conèixer la condició de sengles
situacions ambientals les quals, per extensió, poden apuntar l’estat global del medi
ambient en aquell context que s’analitzi.
De manera específica, els indicadors ambientals aplicats als principis de la
sostenibilitat han de portar a conèixer l’ajustament dels programes implementats als
objectius finals que es persegueixen. O dit en altres paraules, contrastar l’efectivitat de
les polítiques i actuacions endegades vers la consecució de l’ideari establert per
l’Agenda 21 local.
Atès que els indicadors de sostenibilitat són eines d’avaluació, caldrà doncs que
reuneixin un seguit de condicionants i característiques:
1a. Que siguin fàcilment mesurables, de manera que qualsevol comunitat i/o
organisme pugui efectuar l’examen amb una certa immediatesa i sense excessives
complicacions de caràcter tècnic.
2a. Que siguin pràctics i comprensibles, a fi i efecte que assoleixin de forma efectiva
el paper d’eines d’informació pública. La seva interpretació ha de ser rellevant tant
per les classes dirigents, els quadres tècnics i la ciutadania en general.
3a. Que siguin descriptius i integrin el màxim nombre d’entrades, per tal que en un
mateix indicador s’hi vegin reflectits com més aspectes ambientals millor, ja sigui
directament o bé de manera indirecta.
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L’existència dels indicadors ambientals i el seu ús com a instruments de control i
avaluació ha de permetre, a banda d’efectuar un seguiment del grau d’ajust del Pla
d’Acció que s’estableixi, comparar experiències entre diferents comunitats i facilitar
l’assistència mútua.
El Programa de suport de la Diputació de Girona a la redacció de PALS contempla la
determinació de fins a nou indicadors ambientals. D’aquests, els sis primers són
d’aplicació comuna a tots els municipis, mentre que els altres tres es defineixen de
manera específica per a Palau-saverdera.
Cadascun dels indicadors escollits es desenvoluparà en format de fitxa amb el següent
contingut:
-

Aspecte: aspecte o tema tractat.

-

Indicador: s’expressa l’enunciat de l’indicador.

-

Definició: es concreta què reflecteix l’indicador o l’objectiu del mateix.

-

Tipus: es classifica segons el model PER (Pressió-Estat-Resposta), proposat
per Environment Canada i OCDE (Organització de Cooperació i
Desenvolupament Econòmic). Els indicadors de Pressió descriuen les
repercussions de les activitats que directa o indirectament afecten al medi. Els
indicadors d’Estat mostren la situació actual i evolució mediambiental del
municipi. Els indicadors de resposta mesuren les accions realitzades per fer
front a les situacions detectades.

-

Unitats: indica les unitats amb que es mesura l’indicador.

-

Mètode de càlcul: s’especifica la fórmula per calcular l’indicador o el procés
per aconseguir les dades.

-

Valor actual: valor en el moment en què s’ha realitzat l’auditoria o segons les
darreres dades disponibles.

-

Obtenció: es precisen com i a on s’han d’obtenir les dades.

-

Tendència: s’exposa com hauria de canviar l’indicador i cap a on hauria de
tendir (augment, disminució o estabilitat).

-

Observacions: s’especifiquen alguns
interpretació posterior de l’indicador.
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4.2. Indicadors
Per al municipi de Palau-saverdera, s’han proposat un total de 9 indicadors, dels quals
els 6 primer són comuns a tots els municipis de Girona.
En la següent taula s’enumeren tots els indicadors.

Taula 1: Proposta d’Indicadors de Sostenibilitat
Aspecte

Indicador

Ús de l’aigua

1. Racionalització i qualitat de l’aigua

Gestió de residus

2. Producció neta de residus

Eficiència en la utilització de
l’energia

3. Consum net d’energia

Mobilitat

4. Dependència de l’automòbil

Ús del territori i grau de
protecció específica

5. Sòls de sostenibilitat garantida

Biodiversitat

6. Diversitat bioestructural

Qualitat de l’aigua

7. Qualitat de les aigües depurades

Gestió de residus

8. Valorització dels residus municipals

Mobilitat

9. Índex de motorització

A continuació, hi ha una fitxa per a cada indicador en la qual es descriu totes les
característiques de cada un dels indicadors proposats.
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Aspecte:

Ús de l’aigua

INDICADOR:

1. Racionalització i qualitat de l’aigua

Definició:
L’indicador que es proposa ha de valorar, per una part, el consum d’aigua que es
produeix en un municipi atenent criteris de racionalització de la despesa, i per una altra
part, l’efectiva qualitat de les aigües en la xarxa de drenatge del municipi. Per això hom
considerarà la utilització d’índexs biològics, els quals informen de la situació tant
momentània -aquest és el cas dels índexs físico-químics més estandaritzats- com de
les condicions del corrent temps abans que s’hagi efectuat el mostreig.
Uns valors alts d’aquest indicador ens donaran a entendre consums racionals d’aigua i,
alhora, estats dels sistemes fluvials poc o molt sanejats i amb comunitats biològiques
ben estructurades. Tanmateix, un índex baix significarà despeses d’aigua no
adequades i cabals als corrents d’aigua pol.luids o de poca qualitat.
Tipus

Pressió

Unitats

Adimensional

∑ índexBILL

( 2)

Mètode de càlcul
Racionalització=
i qualitat aigua

(250 − l.aigua / hab.dia ) +
(1)

núm.conques

A

(1) Té el seu límit mínim en els 150 l/hab.dia.
(2) Hom establirà un índex per cadascuna de les conques, mesurat en el seu tram final a
la sortida del municipi i en el curs principal.

On A = 0,1 si els punts de mostreig es troben per sota dels 100 m
d’alçada, A = 0,12 si se situen entre els 100 m i els 600 m, i A = 0,14 si
es troben per sobre dels 600 m.

Valor actual

Es desconeix

Periodicitat

Cada 3 anys

Obtenció

Ajuntament de Palau-saverdera

Tendència

Augment

Observacions

El valor d’aquest indicador es desconeix, ja que el municipi
disposa d’un sistema fluvial discontinu format per recs i rieres, i
per tant no s’ha pogut calcular l’índex BILL.
De totes maneres, s’ha calculat la primera part de l’equació que
fa referència a la quantitat d’aigua consumida i que és de -161,4
l/hab.dia.
En quan a la qualitat de l’aigua, s’ha calculat un indicador
específic per aquest paràmetre (veure l’indicador 7).
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Aspecte:

Gestió de residus

INDICADOR:

2. Producció neta de residus

Definició:
L’objectiu d’aquest indicador és avaluar la producció final ponderada neta de residus
domèstics per habitant. Per això es proposa un indicador basat en la composició mitja
del residu municipal de Catalunya i els objectius de reciclatge del Programa de Gestió
de Residus Municipals (PGRM).
Tipus

Resposta

Unitats

Kg/hab.any

Mètode de càlcul
Producció neta
de residus

= B×

( R − E ) + (1 − R ) × F
P

on, per a l’any 2001 tenim,
B= producció bruta de residus = 561.280 Kg/any
R= objectiu a assolir segons PGRM = 0.69 (marca com a objectiu un
69% de valorització per a l’any 2006)
E= fracció efectivament reciclada = 0,0478 (4,78%)
F= fracció no recuperada = 0,9622 (96,22%)
P= població de fet ponderada = 1.107 hab.

Valor actual

472 Kg/hab.any

Periodicitat

Cada 2 anys

Obtenció

Ajuntament de Palau-saverdera

Tendència

Augment

Observacions

Un valor elevat de l’indicador (proper a 500) significarà baixes
taxes de reciclatge, és a dir, producció unitària de residus poc
conformes amb els objectius del PGRM.
Com més baix sigui el valor, més elevada serà la taxa
d’aprofitament. L’indicador en aquest punt valora de la mateixa
manera el residu no produït (minimització) que el produït i
reaprofitat.
Com s’observa, el valor actual s’acosta molt a 500 i s’allunya per
tant dels objectius del PGRM.
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Aspecte:

Eficiència en la utilització de l’energia

INDICADOR:

3. Consum net d’energia

Definició:
Aquest indicador pretén avaluar de forma senzilla el consum energètic de la població i
la proporció en que aquest consum té naturalesa renovable. Per això es proposa un
indicador composat per dos termes ponderats: el consum unitari d’energia i la fracció
d’energia renovable utilitzada.
Tipus

Resposta

Unitats

Tep/hab.any

Mètode de càlcul

Consum net d’energia = X·(1-Y)
On
Y és la fracció d’energia renovable utilitzada, que es considera menor
d’un 0,001 (0,1%).

X =

energia electrica + derivats petroli + gas
població de fet ponderada

Valor actual

3,49 teps/hab.any

Periodicitat

Cada 2 anys

Obtenció

Ajuntament de Palau-saverdera

Tendència

Disminució

Observacions

Els valors alts indiquen consums bruts d’energia no renovable
més elevats, tant si es poden imputar a minsos consums
absoluts com si és per una major quota d’energia renovable
utilitzada.
Contràriament, els valors baixos significaran estalvi net o bé
increment de la taxa d’energia renovable utilitzada. En qualsevol
dels casos es tractarà, en definitiva, de consums menys òptims
d’energia no renovable.
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Aspecte:

Mobilitat

INDICADOR:

4. Dependència de l’automòbil

Definició:
Es proposa un indicador el qual, centrat en l’automòbil, expliqui el grau d’ús que se’n fa
i ho contrasti amb altres sistemes de desplaçament alternatius. Conseqüentment,
doncs, denominarem l’indicador com “dependència de l’automòbil”.
Tipus

Pressió

Unitats

%

Mètode de càlcul

Dependència de l ' automòbil =

Valor actual

96%

Periodicitat

Cada 3 anys

Obtenció

Ajuntament de Palau-saverdera

Tendència

Disminució

Observacions

Un valor baix de l’indicador (proper a 0) representarà poc ús de
l’automòbil, mentre que un valor elevat (proper a 100) significarà
una elevada dependència de l’automòbil per a les necessitats de
mobilitat.
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Aspecte:

Ús del territori i grau de protecció específica

INDICADOR:

5. Sòls de sostenibilitat garantida

Definició:
Aquest indicador pretén avaluar el sòl que s’ajusta als següents condicionants:
1. Manté la qualificació de no urbanitzable.
2. Acull ecosistemes naturals, espais forestals, de naturalesa agrícola o
d’estructuració típicament rural.
3. Regula de forma específica els seus usos, de manera que no hi permet més
activitats que les derivades de les pràctiques agrícoles, forestals i ramaderes no
intensives, així com altres vinculades amb l’explotació dels recursos, sempre però
amb les degudes garanties de preservació del medi ambient i de restitució de
l’entorn i els valors naturals previsiblement afectats.
4. No contempla la implantació d’activitats extractives, equipaments, complexos
lúdics i instal·lacions esportives que comportin volums edificats i modificacions
substancials de la coberta vegetal.
Els espais del territori que compleixin aquestes característiques es consideraran sòls al
marge de processos de degradació i canvi d’ús de cicle llarg. En aquest sentit, doncs,
es tractarà de zones en les que de manera explícita o tàcita s’hi reconeix el seu valor
agrícola, forestal, ramader, paisatgístic o natural, les quals han de mantenir com a
mínim l’estat que presentaven en el moment de la seva catalogació.
Tipus

Resposta

Unitats

%

Mètode de càlcul

Sòls de sostenibilitat garantida =
sup . ajustable a condicionants estalberts
=
× 100
sup . total del municipi

Valor actual

88 %

Periodicitat

Cada 5 anys

Obtenció

Ajuntament de Palau-saverdera

Tendència

Disminució

Observacions

Un alt percentatge de sòl de sostenibilitat garantida significarà
que ens trobem en un municipi que concentra el fet urbà en bé
del manteniment de la qualitat paisatgística del conjunt del
territori i de la preservació dels valors inherents al sòl no
urbanitzable. Entre els aspectes positius a destacar hi trobem la
protecció dels ecosistemes naturals, la posada en valor del sòl
agrícola i forestal, l’establiment de franges de connexió biològica,
la consideració dels espais lliures i no urbanitzats com a
elements claus en l’oferta de lleure i descans del conjunt de la
població, el control dels moviments especulatius, la racional
ordenació del territori o la prevalença dels interessos públics,
entre molts altres.
Contràriament, una baixa significació d’aquest paràmetre ens
indicarà un creixement dispers i en taca d’oli, riscos derivats de
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Aspecte:

Ús del territori i grau de protecció específica

INDICADOR:

5. Sòls de sostenibilitat garantida
la fragmentació de l’hàbitat, perill de degradació paisatgística,
existència de sòl a l’espectativa dels moviments econòmics,
decrement de la biodiversitat i privatització i deteriorament dels
contextos escènics tradicionals com a part insubstituïble de
l’imaginari i el patrimoni col·lectiu.
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Aspecte:

Biodiversitat

INDICADOR:

6. Diversitat bioestructural

Definició:
L’indicador que es planteja pretén utilitzar les espècies testimoni (bioindicadores) a fi i
efecte de conèixer la qualitat general dels ecosistemes (i conseqüentment també, del
territori). Tant aquesta qualitat ambiental com la mateixa absència o presència del
bioindicador ens donaran doncs una mesura relativa de la biodiversitat de l’àrea que
s’avalua.
Atesos els objectius que es persegueixen i el seu context d’aplicació, hom ha cregut
convenient fixar com a grup (tàxon) bàsic de contrast el de les aus.
Malgrat que les aus es converteixen en el principal grup indicador que s’utilitza, en
situacions concretes i per determinats hàbitats s’introduiran també alguns representants
de la classe dels amfibis, els peixos i els mamífers (igualment fàcils d’identificar i amb
unes bones capacitats per reflexar l’estat del medi i de les comunitats associades).
Tipus

Resposta

Unitats

Adimensional

Mètode de càlcul

Diversitat bioestructural =
=

núm. espècies localitzades (1) núm. hàbitats representats ( 2 )
+
núm. espècies relacionades (1)
núm. total hàbitats ( 3)

(1) Només en els hàbitats representats al municipi.
(2) Hàbitats representats al municipi.
(3) Total d’hàbitats considerats pel conjunt de les comarques gironines.

Valor actual

1,405

Periodicitat

Cada 5 anys

Obtenció

Ajuntament de Palau-saverdera

Tendència

Augment

Observacions

Una alta afinitat per aquest índex significarà que el municipi
manté espècies indicadores de bona estructuració en els
diferents hàbitats representats. Tot i que no necessàriament,
també pot comportar l’existència d’un territori prou diversificat en
allò que fa als principals ambients naturals que s’exemplifiquen
en el conjunt de les nostres comarques.
De manera genèrica, caldrà deduir una baixa pressió antròpica
damunt els ecosistemes o bé una bona integració de les
activitats humanes en el seu entorn natural.
De forma contrària, una baixa biodiversitat estructural
comportarà l’existència de territoris molt homogeneïtzats des del
punt de vista ambiental i/o una important afectació de l’activitat
antròpica en els ecosistemes, fet que es traduirà a l’ensems en
una vanalització de les seves comunitats biològiques.
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Aspecte:

Qualitat de l’aigua

INDICADOR:

7. Qualitat de les aigües depurades

Definició:
Aquest indicador es deriva de l’indicador número 1 “Racionalització i qualitat de l’aigua”,
degut a que per conèixer la qualitat de l’aigua superficial no s’ha pogut calcular l’Índex
BILL.
Així doncs, aquest indicador permet conèixer la qualitat de les aigües depurades
segons els diferents paràmetres.

Tipus

Estat

Unitats

Conductivitat (mS/cm); DBO5 (mg/l); DQO (mg/l); MES (mg/l); Ntot
(mg/l); Ptot (mg/l); pH (adimensional)

Mètode de càlcul

Sol·licitud informació

Valor actual

Conductivitat = 0,635 mS/cm

DBO5 = 5 mg/l

DQO = 44 mg/l

MES = 10 mg/l

Ntot = 6,6 mg/l

Ptot = 6,2 mg/l

pH = 7,75
Periodicitat

Anual

Obtenció

Ajuntament de Palau-saverdera, a partir de les dades de SOREA

Tendència

Disminució de les concentracions o Augment de la qualitat

Observacions

Els valors són les mitjanes anuals.
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Aspecte:

Gestió dels residus

INDICADOR:

8. Valorització en origen dels residus municipals

Definició:
Calcula el percentatge entre les tones anuals de residus recollits selectivament
respecte el total de tones de residus generats al municipi.
L’indicador registra la fracció total de residus sòlids produïts que és reciclada o
reutilitzada.
Amb aquest indicador podrem conèixer quina és la fracció de població activa que
utilitza correctament els dispositius de recollida selectiva i, a la vegada, si es fa
necessària la implantació de més campanyes i programes de recollida selectiva al
municipi.

Tipus

Resposta

Unitats

% Residus reciclats

Mètode de càlcul

Tn anuals de residus valoritzats / Tn anuals de residus produïts x
100

Valor actual

4,78 %

Periodicitat

Anual

Obtenció

FOCSA

Tendència

Augment

Observacions

Un augment de l’indicador significa una major proporció de
residus valoritzats i per tant una millor gestió ambiental. Per
contra, una disminució del mateix representa la poca participació
de la ciutadania en la segregació dels residus.
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Aspecte:

Mobilitat

INDICADOR:

9. Índex de motorització

Definició:
Permet calcular la relació entre el nombre total de vehicles al municipi i els habitants de
dret.

Tipus

Pressió

Unitats

vehicles per 1000 habitants

Mètode de càlcul

Núm. de vehicles / Núm. d’habitants de dret x 1000

Valor actual

723 vehicles per 1000 habitants

Periodicitat

Anual

Obtenció

Ajuntament de Palau-saverdera

Tendència

Disminució

Observacions

Quan més elevat és aquest indicador, més elevada és la
dependència de la població a l’automòbil.
Mentre que si aquest indicador disminueix, significa que la
població utilitza el transport públic, la bicicleta o a peu per
moure’s i per tant la mobilitat és més sostenible.
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