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2 .1.1 DESCRIPCIÓ DEL MUNICIPI.

El terme municipal de Pau, de 10,44 km2 de superfície, s’estén pels vessants
meridionals de la serra de Rodes, en contacte amb la plana al·luvial de la conca
de la Muga, a la rodalia del desaparegut estany de Castelló.
Al nord trobem el puig Margall (437m) contrafort de la serra de Rodes. És el
punt més alt del terme i la fita divisòria amb el del Port de la Selva. Per les
carenes d’aquest sector passa el límit amb Vilajuïga al noroest i PalauSaverdera al sud est.
El municipi de Pau limita per tant amb el de Vilajuïga, amb el del Port de la
Selva pel norest, amb el de Palau-Saverdera i amb Castelló d’Empúries pel
sud, amb el de Perelada pel sudoest i amb el de Pedret i Marzà per l’oest.
El territori és drenat per quatre torrents que davallen de la serrelada i
desembocaven a l’antic estany de Castelló, el rec de Samort, el rec de la Serra
del Mas Sec, el rec de Cap de Terme i el Riutort1. Actualment les seves aigües
torrencials són conduïdes artificialment per una sèquia al rec Madral A l’extrem
N del terme hi ha la capçalera del profund barranc de l’infern, per on discorre
aproximadament 1,5 km de la riera de Vilajuiga.
La carretera de Roses a Vilajuïga (Gi-610) travessa el terme de llevant a
ponent i passa vora el poble de Pau d’on surt un brancal que porta al poble veí
de Pedret. Un altre camí enllaça Pau amb el sector meridional del terme, on hi
ha el poble de Vilaüt, l’antic lloc de Penardell i nombroses masies diseminades.

1

El Rec de la Serra del Mas Sec ( 2,4 km de longitud total) neix a Vilajuïga on discorre 800m, i
travessa 1,6 km del terme de Pau fins a desembocar en el rec de Samort. Paral.lel a aquest
recorregut existeix un bosc de ribera de 3,7 ha de superfície.
El Rec de Samort (3,5 km) neix a la Serra de Pau, discorre 1,5 km travessant la urbanització
Els Olivars, i arribant a la carretera local, i circula per 2km més fins ajuntar-se amb les aigües
del Rec de la Serra del Mas Sec. Després discorre 400 m fins desembocar al Riutort.
Els 2,6 primers km del Rec de Cap de Terme(4,3 km) fan de límit dels termes municipals de
Pau i Palau – Saverdera. Ja dins el terme de Pau, girant a ponent, el rec hi circula durant 1,7
km més fins trobar el Riu Tort on hi desemboca.
El Riu Tort o Riutort fa uns 6,7 km de recorregut total. Neix a la Serra de Verdera i discorre
durant 2,6 km en terme de Palau-Saverdera. A continuació segueix 2,3 km més dins el terme
de Pau, cap a ponent, fins rebre les aigües del Rec de Samort. Després discorre cap al Sud 1,6
km més, fins al límit del terme municipal. Paral.lelament en aquest últim tram existeix un bosc
de ribera de 7,5 ha de superfície total.
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El poble de Pau és
agrupat entorn de
l’església i la plaça, i
s’allarga pels camins
que hi menen. Moltes
de les cases són de
dues plantes i golfes i
graners a la part
superior, amb façanes
de
pedra
que
conformen un conjunt
de gran interès.
El veïnat de Vilaüt és
situat a uns 2 km al
sud del nucli urbà, al planer, vora el desaparegut estany de Castelló.
Actualment hi ha diversos casalots pels voltants de Vilaüt, però el veïnat
conegut, pròpiament, amb aquest nom és format únicament per tres masies,
emplaçades en una eminència del terreny gairabé imperceptible. S’anomenen
de sud a nord; Cal Catoi o mas de Baix, el Mas del Mig i Cal Frai Llàtzer o Mas
de Dalt..
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A la part muntanyosa del terme hi ha algunes pinedes i alzinars, molt reduïts ja
que aquest espai és cobert majoritàriament per garrics i matollar que, en alguns
indrets, serveixen de pasturatge.
Les antigues vinyes que, abans de la fil·loxera, s’estenien fins a la carena de la
serra, es replantaren només a la part inferior dels vessants. La vinya ocupa
unes 130ha. També hi ha extensions importants d’olivera. La resta de conreus,
de secà, es dedica als cereals, blat de moro i farratges. Hi ha bestiar boví, oví,
cabrum i avicultura (gallines i estruços). Hi funciona una cooperativa dedicada
primordialment a la producció de vi i oli.

ESPAIS NATURALS
Pau, juntament amb Roses i Palau-Saverdera, és un municipi el terme
municipal del qual pertany a dos parc naturals:
•

Al Nord, la Serra de Pau. La part septentrional de la Serra de Pau està
de Serra de Rodes, i enmarcada dins el Parc Natural de Cap de Creus.

•

Al sud, el Parc Natural Aiguamolls de l’Empordà amb l’Estany de Vilaüt,
reserva natural integral I, Els Estanys

En mig d’aquests espais naturals protegits trobem el poble de Pau i la carretera
que circula per la part més planera, amb la plana agrícola i ramadera a
continuació.
En ser un territori protegit en la seva major part, hi ha molta informació sobre
espècies animals i vegetals i sobre els seus ecosistemes, informació
actualitzada que està a l’abast de tothom. Per aquest motiu, només s’ha inclòs
aquí informació d’interès i especialitzada

3
DUNA- Consultors Ambientals

Diagnosi Ambiental – 2.1 Aspectes Generals. Descripció del Municipi
Serra de Pau
Veure l’apartat recursos forestals d’aquest document.
Avifauna de la Serra de Pau
A continuació reproduim l’inventari ornitològic de la serra de Pau, inclòs en el
Atles dels ocells nidifocants del Parc Natural del Cap de Creus de l’Alexandre
Omedes i facilitat pel Parc Natural de Cap de Creus
Ordre Accipitriformes.
• Esparver Accipiter nisus
Una parella nidificant en el Barranc de la Coma de l’Infern, terreny muntanyós
amb bosquets d’alzines surera.
• Aligot Buteo buteo
Una parella amb territori al mas margall
• Àguila cuabarrada Hieratus fasciatus
Una parella que té una part del territori al mas Margall
Ordre Columbiformes
•
•

Tudó Columba palumbus
Tòrtora Streptopelia torui en zona de bosquines amb presència de
garrigues.

Ordre Cuculiformes
•

Cucut Cuculus canorus

Ordre Estrigiformes
•
•
•
•

Òliba Tyto alba pels voltants del poble
Xot Otus scops pels voltants del poble
Mussol comú Athene nocturna al Barranc de la Coma de l’infern i la part
de darrera de la Serra de Rodes.
Gamarús Strix aluco. Una parella nidificant a la Muntanya d’en Sot,
Alzines esparses.

Ordre Apodiformes
• Falciot negre Apus apus, en el poble.
• Falciot pàl.lid Apus pallidus, en el poble
• Ballester Apus melba, en el poble
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Ordre Coraciformes
• Puput Upupa epops, nidificant en el puig Margall
Ordre Piciformes
• Picot verd, Picus viridis, una parella en l’alzinar del a Coma de l’infern
Ordre Passeriformes
• Oreneta, Hirundo rustica. 30-40 parelles en el poble
• Oreneta cuablanca ,Delichon urbica, sota els balcons del poble.
• Cargolet Troglocytes. Serra de Rodes
• Rossinyol, Luscinia megarhyncos. Estival, al llarg de les rieres
• Bitxat, Saxicola torqueta pastures amb matolls
• Merla, Turdus merula Rieres i vegetació densa i alta
• Bosqueta vulgar, Hippolais polyglotta Estival, nidificant en bosquines de
pins, alzines i matoll amb rieres.
• Tallareta cuallarga, Sylvia undata. Abundant en plantacions d’oliveres i
pins.
• Tallarol capnegre, Sylvia melanocephala, molt comú i estés
• Tallerol emmascarat ,Sylvia hortensis, Voltants del poble
• Tallareta vulgar, Sylvia communis, nidificant en el Barranc de la Coma
de l’Infern
• Tallarol de casquet ,Sylvia atricapill,a prop dels horts de Pau i en els
jardins de les cases.
• Mallarenga cuallarga, Aegithalos caudatus
• Mallarenga carbonera, Parus major
• Capsigrany, Lanius senetor, Serrat de l’Estela, amb matoll esclarissat.
• Estornell, Sturnus vulgaris, sedentari. Hi ha milers d’exemplars que
s’arreplegen en estols durant l’hivern , fent malbé les coliites d’olives.
• Pardal, Passer domesticus
• Pardal xarrec Passer montanus
• Garrafó Serinus serinus
• Verdum Carduelis cholris
• Cadernera Carduelis carduelis
• Passarell Carduelis cannabina
• Gratapalles Emberiza cirlus

La Plana
A la banda Sud de la carretera que travessa el poble s’exten la plana agrícola i
ramadera que connecta amb el Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà.
Està dedicada a l’agricultura en la seva totalitat, i pel seu caràcter agrícola,
actua de connector entre els dos espais protegits.
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La plana conserva la seva divisió en closes: prats inundats envoltats d’arbres i
arbustos que actuen com a tanques de protecció. Aquestes tanques naturals
afavoreixen la diversitat biòlogica d’aquest indret tant singular.
Veure l’apartat Agricultura d’aquest document

Els Estanys
Durant l’any que es va elaborar aquest estudi, l’estany de Vilaüt va romandre
sec, degut a la sequera generalitzada que va patir Catalunya, i l’Alt Empordà en
particular.
No obstant això, dins el Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà exiteixen un
parell d’indrets força interessants des del punt de vista botànic.
Un d’aquests indrets són els voltants del mas de Santa Maria de Penardell
(UTM EG0883), on sobre els afloraments granítics es troben pradell de plantes
anuals interessants com Sedum andegavense, Crassula campestris (protegida
pel PEIN a l'Ordal però que té a l'Alt Empordà les millor poblacions) i Gagea
foliosa.
L'altre espai interessant´són els Comuns, prop de Mornau, [EG 0882] on es
troben un conjunt de prats de dall molt interessant que caldria conservar per la
seva elevada diversitat florística. En aquest mateix indret si fa una planta molt
rara a Catalunya: Pulicaria sicula.
A banda d'aquests indrets hi ha els estanys de Vilaüt que malgrat han
desaparegut diverses plantes aquàtiques que s’hi havien citat, han estat
trobades altres igualment interesants com Elatine macropoda.
Avifauna dels Estanys
No s’ha pogut fer un llistat de l’avifauna dels Estanys, concretament de l’Estany
de Vilaüt, ja que el Parc Natural no ens ha facilitat la informació corresponent.
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ELS CAMINS RAMADERS
Els camins ramaders són itineraris per on discorre o ha discorregut
tradicionalment el trànsit de bestiar.
Pel terme de Pau passava la via secundària de transhumància provinent del
Ripollès. Aquesta sortia de Setcases i passava pel puig de Bassegoda, Espolla,
Vilamaniscle i Pau. Pel camí que porta a Sant Pere de Rodes transitaven l’any
1958 un total de set ramats.
Aquesta entrada a la península del Cap de Creus està catalogada pel
Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca amb el codi t10-RI-3AE (Pau:
Ripollès- Alt Empordà).
Hi ha diferents tipus de vies pecuàries definides a la Llei de Vies Pecuàries de
març de 1995, que les classifica segons l’amplada. A Catalunya les vies
pecuàries reben el nom de camins ramaders, carrerades o lligals, i tenen una
amplada màxima d’onze metres i mig. Es tracta de camins d’ús públic
pertanyents a les comunitats autònomes, i conseqüentment són inalienables,
imprescriptibles i inembargables.
Els camins ramaders que passen pel terme de Pau són:
De Pau a Sant Pere de Rodes, on trobem elements d’interès com el
sepulcre de corredor de la Creu Blanca, la Creu Blanca i la cista del coll del
bosc de la Margalla. Amb una mitjana de tretze metres d’ample, totalment
recuperat i transitable.Un ramal de l’anterior arriba mas Margall i Mas Magí,
amb els dòlmens de les Vinyes Mortes I i II, i la cista de puig Margall.
Aquest camí està recuperat en part.
Carrerada de la Llonga: quasi totalment emboscat i amb risc d’ocupació
urbanística.

De Pau a Sant Pere de Rodes.
És un camí públic i ramader. Parteix del poble de Pau seguint les indicacions a
la Creu Blanca. Ha estat recuperat pel l’Ajuntament de Pau l’any 1995, posant
al descobert una de les principals entrades ramaderes a la Serra de Rodes, i és
alhora un important camí d’accés al monestir de Sant Pere de Rodes.
S’inicia amb una amplada considerable de 16 metres que es manté fins arribar
a la Creu Blanca, a partir de la qual s’estreta. L’amplada mitja és de 12 metres.
En el camí s’observen dos trets importants: un tram petit d’empedrat i les
roderes marcades a la pedra.
El camí de la Creu Blanca es dividia en dos ramals. Un anava al Mas Margall,
l’altre al Mas Ventós, i tot seguit a Sant Pere de Rodes. El camí recuperat és
aquell que es dividia al Mas Ventós.
7
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Cal pensar que en temps passats aquest camí permetia el pas de carros, ja
que són evidents les roderes d’aquests marcades a la pedra. Aquest fet no és
estrany si tenim en compte que el poble medieval de Santes Creus situat a 1
Km al nord del monestir i a tocar a l’església de Santa Helena, durant els
segles XIV i XV aconsegueix gran importància degut al seu mercat medieval, al
qual hi anava la gent de Vilajuïga, Llançà, Selva de Mar, Palau, la Vall de Santa
Creu i Pau.
El camí s’ha anant cobrint de vegetació després del seu abandó. Abans del foc
de l’agost, el camí feia uns dos metres en els trams de més amplada. L’erosió
és la típica que presenten els camins que han servit pel trànsit de bestiar: les
cabres i altres animals provoquem amb el seu trepig un empedreïment del sòl.
La vegetació que, de forma natural tornava a ocupar els camins que ja no es
transiten, els conserva i preserva de l’erosió.
Després del foc del 6 d’agost de 2000, es pot observar la seva amplada a la
sortida del nucli urbà.
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El camí de Pau al monestir de Sant Pere de Rodes o al mas Ventós permet
visitar la gran Creu Blanca, el dolmen de la Creu Blanca, el sepulcre de
corredor de la Creu Blanca i la cista del coll del bosc de la Margalla.
El ramal que sortint de Pau es dirigia al mas Margall, Magí i mas de la Mata, es
troba desemboscat en part. S’ha obert un corriol que travessant la riera de
l’Infern s’enfila cap els dòlmens de Vinyes Mortes I, Vinyes Mortes II i la costa
de Puig Margall.
Segons la senyora Lluïsa Genis, pastora del lloc de Pau i gran coneixedora
d’aquestes muntanyes, el camí de Pau al Mas Margall seguia paral.lel al rec de
l’Infern. D’altra banda és així com aquest camí surt marcat en els mapes
militars de l’any 1922. Afirma també que en sortia un altre que, creuant el rec
de l’Infern aprop de la cruïlla del que anava cap el mas Margall es dirigia al mas
Magí. Ambdós camins estan coberts per la vegetació, però s’hi pot passar a
peu.
El camí a Sant Pere es troba dins del Parc Natural, part dins del Paratge
Natural i part en Paratge d’Interés Nacional.
L’actual camí de la Creu Blanca i antigament a Sant Pere de Rodes passa
proper al puig Castellar, al nord de Pau, on van aparèixer fragments de
ceràmica ibèrica i fragments d’àmfora, cosa que fa pensar en que podria haver
estat un establiment d’època romana.
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El camí a Sant Pere de Rodes debia tenir molta importància en l’època, ja que
la seva amplada així ho indica. Aquesta amplada només s’ha trobat en dos
camins més del Parc Natural: el camí ramader de Puig Barber, a la Selva de
Mar, i el camí vell de Cadaqués a Roses, també ramader.
El fet que s’hi trobin megàlits com en d’altres camins amb aquestes
característiques vol dir que la zona del Cap de Creus va estar habitada
densament, sobretot les muntanyes que tocaven la plana, lloc on era més fàcil
el conreu de la terra i que aquests camins responien a les necessitats d’uns
homes i dones que basaven la seva economia en la ramaderia, activitat més
adequada pel lloc on vivien.
Amb el temps aquests camins prehistòrics es van arreglar d’acord amb les
noves necessitat dels habitants d’aquestes muntanyes.
Carrerada de la Llonga
És un camí públic i ramader, amb un ús ramader actual, i amb risc d’ocupació
urbanística. S’accedeix pel camí vell de Pau a Vilajuïga, que també tenia ús
ramader. Entre els km 7 i 8 de la carretera Gi-604 es troba un caminet de terra
que deixa a la dreta el mas Ferrant i que surt al camí vell que unia Vilajuïga
amb Pau. Gira a l’esquerra seguint un camí que arriba al rec de Cap de Terme.
Un altre accés és el carrer dels Baladres a Pau, que surt al camí que condueix
al paratge l’Olivar de les Llongues.
La carrerada de les Llongues gairabé ha desaparegut. Només es conserva el
tram de parets que la separa del rec de Cap de Terme abans del foc estava
emboscat i ara és fàcil transitar-hi.
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El paratge de les Llongues està completament transformat. El trepig del bestiar
unit a la xarxa de camins oberts en aquest indret ha fet desaparèixer els trets
diferencials del camí ramader.
Era un camí molt utilitzat pels pastors de Pau i d’altres contrades.
Altres camins ramaders.
El camí ramader que es dirigia a Roses per sota del mas Penardell i Can Catoi,
en el paratge del mas d’en Pere Pau està patint una ocupació de caire
particular i la carrerada s’està perdent.

Font:: Begoña Cervera Molina, “Camins ramaders del Parc Natural del Cap
de Creus”.
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2. 1.2 ESTUDI SÒCIO-ECONÒMIC

ASPECTES DE SOSTENIBILITAT SOCIAL
1.
2.
3.
4.

Població
Distribució de la població segons el lloc de neixement
Segones residències i unitats familiars
Associacionisme i activitat cultural

ASPECTES DE SOSTENIBILITAT ECONÒMICA

1. Estructura econòmica de la població
2. Parc mòbil
3. Taxa d’atur i mercat de treball
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Aspectes de sostenibilitat social
El concepte de sostenibilitat no només fa referència a la sostenibilitat
ambiental, sinó que, dins el marc de l’agenda 21, s’inclouen també els aspectes
econòmics i socials.
La definició de sostenibilitat social seria la següent:
La sostenibilitat social per a una ciutat correspon a un
desenvolupament que és compatible amb l’evolució harmònica
de la societat civil, adoptant un medi que condueixi a la
contribució compatible de grups social i culturalment diversos, i
que alhora sigui favorable per a la integració social amb millores
en la qualitat de vida per a tots els segments de la població1.
A les pàgines següents es descriu i s’analitza la realitat social de Pau

1.-Població.
Les dades estadístiques d’aquest apartat fan referència al padró municipal del
1999 i 2000, juntament amb els darrers censos editats per l’Institut d’Estadística
de Catalunya.

1.1 Evolució i estructura de la població

Pau tenia al 1999 una població de dret 2 de 428 habitants. Al 2000 s’ha arribat
als 449 veïns . Això representa una densitat bruta de 0,42 hab/ha. La densitat
neta del municipi (habitants per hectàrea de sòl urbà) és de 9,0 hab / ha.

.

1

Definició del projecte MOST de la UNESCO (www.unesco.org/most/p3soc.htm), de recerca
social
2
Població de dret: nombre d’habitants que resideixen en el municipi i que inclou els residents
presents i els absents en el moment censal. A partir de 1996, quan es posa en marxa el padró
continu, segons el Reial Decret 2612/96, de 20 de desembre, les xifres oficials de població
s’obtenen anualment amb data de referència 1 de gener de cada any. Amb aquet Reial Decret
es modifica el Reglament de població i se substitueix el concepte de resident absent pel nou
concepte de veí. Desapareix també la figura del transeünt.
Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat de Pau
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• Evolució de la població
En els primers decennis del segle XVIII, si les dades són fidedignes, la població
de Pau va decréixer una mica contràriament a la tònica general de creixement
general de població a comarques en aquestes dates.
No obstant això, la població de Pau té un desorbitat creixement des de la
segona mitat del segle XVIII fins a mitjan segle XIX.
A partir de la segona meitat del vuit-cents, la població comença a decréixer;
davallament continuat fins al 1981. A partir d’aquesta data la població
s’estabilitza fins l’any 1996.
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Font: Padró municipal i Web de l’Institut d’Estadística de Catalunya, Diari de Girona.

Entre el 1995 i el 1999, la població resident de Pau ha augmentat un 29,6 %, és
a dir, en l’any 2000 hi viuen 127 persones més que l’any 1995.
Des del 1995 la població ha augmentat d’entre el 5 i el 17%, el que representa
entre 22 i 52 habitants més cada any. Aquest últim any l’augment del número
d’habitants ha estat de 21 persones; la població ha augmentat el 4,6 %.
És de preveure que, gràcies a les cases deshabitades tant en l’interior del
poble, com en les urbanitzacions, la població segueixi augmentant en els
propers anys. Si el ritme és el mateix, en els pròxims 5 anys (2005) s’arribarà
als 555 habitants, xifra molt semblant als habitants de Pau a l’entorn del 1900.
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• Estructura de la població
L’estructura de la població de Pau presenta una tendència a l’envelliment. Així,
es detectava un baix percentatge d’infants (de 0 a 14 anys) amb un 14,0 % del
total, pràcticament igual al de Catalunya (14,7%), i inferior al de l’Alt Empordà
(15,8%), a l’any 1996, que ha anat disminuint al llarg dels anys posteriors, fins
arribar a un 12,2% a l’any 2000.
Per altre banda el percentatge de gent major de 65 anys (62,8%) era també
inferior al de la comarca (66,6%) i al de Catalunya (69%), però a diferència de
l’altre grup d’edat, s’ha anat incrementant al llarg dels anys següents, tal com
mostra la taula exposada a continuació.
%

Pau

Alt Empordà

Catalunya

Per edats 1991

1996

1999

2000

1991

1996

1991

1996

De 0 a 14 13,2

14,0

12,1

12,2

18,2

15,8

17,8

14,7

15 a 64

66,2

62,8

64,7

66,4

65,8

66,6

67,9

69,0

+ 65

20,6

23,2

23,1

21,4

16,0

17,6

14,3

16,3

Font: Web de l’Institut d’Estadística de Catalunya, i padró municipal.

Per cada habitant en edat de jubilar-se (de 60 a 64 anys) hi ha 1,1 joves en
edat d’incorporar-se a la població activa (de 15 a 19 anys), mentre que la
mitjana catalana és de 1,3.
La proporció entre homes i dones no presenta diferències significatives, així a
l’any 2000 el municipi compta amb 223 homes (49,67%) i 226 dones (50,33%).
En la piràmide d’edats s’observa que el grup d’edat més nombrós és la franja
compresa entre els 35 i 44 anys.
No obstant això, es detecta una certa recuperació del nivell de la natalitat, ja
que la franja d’edats compresa entre 0 i 4 anys supera en nombre d’efectius al
grup d’edat entre 5 i 9 anys.
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Piràmide d’edats- any 1999.
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Any 2000
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2.- Distribució de la població.
Les dades d’aquest apartat es refereixen al padró municipal de 2000.
La població es distribueix en tres ubicacions difererents: el nucli urbà, de 20 ha,
el veïnat de Vilaüt, de 9,7 ha, i la urbanització “ Els Olivars”, de 20ha.
Com mostra la taula seguent, més de la meitat dels habitants de Pau viuen en
el nucli urbà. La resta es distribueixen majoritàriament en la urbanització “Els
Olivars”, i en els masos disseminats de Pau i del veïnat de Vilaüt.

Zona

Número d’habitants

% respecte el total

Nucli urbà

284

66,4

Urb. Els Olivars

88

20,6

Masos de Pau

43

10,0

Masos de Vilaüt

13

3,0

Font: pròpia, a partir del padró d´habitants.Any 2000.

Masos de Pau

Masos de Vilaüt

Urb.Els Olivars

Nucli urbà
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• Evolució de la població de Pau segons el lloc de naixement

nº habitants

400
300

47
28

200

105
64
26

22

289

263

301

1991

1996

2000

Estranger
Resta de l'Estat
Catalunya

100
0

Font: Web de l’Institut d’Estadística de Catalunya i padró d´habitants.

El gràfic mostra l’evolució de la població de Pau en els últims anys. S’aprecia
un fort increment de la població estrangera en els últims 9 anys; la població
d’origen estranger s’ha incrementat en un 62,5%.
A l’any 1996, el percentatge de població estrangera a Pau (18,1%) era ja molt
superior a de la comarca (6,3%) i al total de Catalunya (2,8%). A l’any 1999, el
percentatge de població estrangera ha arribat al 24% del total de la població de
Pau.
La població nascuda a Catalunya també s’ha incrementat a partir de 1996, però
el percentatge de residents nascuts a Catalunya ha baixat: a l’any 1996, la
població de Pau nascuda a Catalunya representava el 74,5% del total, un
percentatge una mica més elevat comparat amb l’àmbit de l’Alt Empordà
(71,3%) i del global de Catalunya (68,4%). A l’any 2000, el percentage ha
baixat fins el 70,9%.
D’altra banda, el 7,4% dels habitants de Pau a l’any 1996, eren nascuts a la
resta de l’Estat, percentatge molt baix en relació amb de l’Alt Empordà (22,2%)
i el global de Catalunya (29%). Aquest percentatge és encara més baix a l’any
2000: el 5,1% de la població total.
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• Distribució de la població segons el lloc de neixement.
Per la seva condició de població a segona línia de mar, i per ser un llogaret
privilegiat, Pau ha estat escollit per moltes persones com a un dels pobles de
l’Alt Empordà per passar les vacances, primer, i després, establir-hi la
residència definitiva.
Moltes d’aquestes persones són d’origen estranger, principalment de la Unió
Europea, i ha estat convenient estudiar la distribució de la població de Pau
segons el lloc de naixement, una mica més a fons.
En aquest marc, el 24% (105 habitants) de la població empadronada són
nascuts a l’estranger, de diferents nacionalitats i països d’origen.

Distribució de la població segons el lloc de neixement

Txecoslovaquia

Itàlia
Països Baixos

Austria

França

Marroc

Resta Estat
Regne Unit
Suïssa
Holanda
Canadà
Alemania
Belgica

Catalunya
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Nacionalitat
Catalunya

Percentatge de
població.
70,3

Resta Estat

5,1

Austria

0,2

Txecoslovaquia

0,2

Italia

0,2

Països Baixos

3,0

França

5,4

Marroc

4,4

Regne unit

2,1

Suïssa

0,7

Canadà

0,2

Holanda

0,5

Alemania

5,8

Bèlgica

1,7

Font: pròpia, a partir del padró d´habitants.Any 2000.

Com es comprova a la taula, no hi ha cap majoria destacable de un país en
concret, llevat de la població nascuda a Catalunya. La població d’origen
estranger està molt repartida, amb major representació de França i Alemania,
seguits del Marroc.
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Distribució de la població d’origen estranger en els diferents nuclis
urbans.

Número
habitants total

Número
habitants
estrangers

% respecte total
zona

Nucli Urbà

284

51

18,0

Urb. Els Olivars

88

48

54,5

Masos de Pau

43

6

14,0

Masos de Vilaüt

13

0

0

Zona

Font: pròpia, a partir del padró d´habitants. Any 2000.

Per les dades de la taula s’observa que els habitants estrangers són majoria en
la urbanització “Els Olivars”, i estan representats també en el nucli urbà i en els
Masos de Pau.
Els estrangers que viuen en el nucli urbà són d’origen molt divers: Àustria,
Països Baixos, França, Alemanya, Marroc i Regne Unit.
Els estrangers que viuen en la urbanització són també de diferents orígens:
França, Bèlgica, Suïssa, Països Baixos, Marroc, Holanda, Alemanya,
Txecoslovàquia, Itàlia, Regne Unit i Canadà.
Els estrangers que viuen en els masos de Pau són d’origen francès, belga i
anglès.
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3.- Segones residències
Definim com a “segones residències” els habitatges que només estan ocupats
durant el cap de setmana o en període de vacances.
Per realitzar una estimació del número d’habitatges que no estan ocupats de
forma permanent, hem comparat el número d’abonats del servei de
subministrament d’aigua potable, amb el número de residències, els habitants
de les quals estan empadronats en el municipi.
Considerem que les residències on viu al menys una persona empadronada,
estan habitats de forma permanent.
Zona

Número donats
d’alta servei
d’aigua

Número cases
habitades
permanentment

Número de cases
de segona
residència

Nucli Urbà i resta

178

113

65

Els Olivars

64

43

21

TOTAL

242

156

86

Això ens dóna un total de 86 cases de segona residència en el conjunt del
municipi.

L’estimació dels serveis municipals d’increment de població durant la
temporada d’estiu és del 30%, és a dir: 128 habitants. Això ens dóna una
mitjana d’1,4 ocupants per casa de segona residència, del que es pot
concloure que hi ha algunes cases deshabitades de forma permanent, i que ni
tant sols s’ocupen durant els mesos d’estiu.
Aquestes cases pot ser que estiguin donades d’alta del subministrament
d’aigua, però que estiguin en construcció...

Font: pròpia a partir del padró d’habitants i del número d’abonats al servei d’aigua
(facilitat per SOREA). Any 2000.

Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat de Pau

DUNA- Consultors Ambientals

12

Diagnosi Ambiental – Estudi Sòcio-Econòmic

• Unitats domèstiques
Els canvis en l’estil de vida que sofreix la societat actual marca una tendència
clara a la disminució del número de persones per llar ocupada, és a dir: un
número igual d’habitants es reparteix en un major nombre de llars i per tant
s’incrementa l’ocupació del sòl.
Aquesta situació queda reflectida a la taula següent en la qual s’observa
l’increment del nombre de llars d’una sola persona (un 21% al 1991 i un 28% al
1996), i contràriament el nombre d’habitatges ocupats per 4 o més persones ha
disminuït del 16,3 al 13,3 %. Per tant el creixement del sòl edificat és major que
el creixement demogràfic de la ciutat.

Núm de persones
1
2
3
4
5 o més
TOTAL
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Habitatges
1991

Habitatges
1996

%

núm

%

núm

20,8
33,8
14,6
16,2
14,6

27
44
19
21
19
130

27,8
33,1
11,9
13,3
13,9

42
50
18
20
21
151
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4.- Associacionisme i activitat cultural

• Llistat d’associacions
Actualment a Pau existeixen 5 associacions, de les quals cap està directament
relacionada amb el medi ambient. Aquestes associacions són les següents:

• Cooperativa agrícola de Pau
President: Josep Blanch i Dalmau.
Carretera de Roses s/n. 17494 PAU.
Telf: 972 53 01 40
• Societat de caçadors de Pau.
(Adherida a l’Associació de costums i tradicions Cap de Creus)
President: Jaume Zaragoza i Ribalta
C/ Sant Pere, 2. 17494 PAU
Telf: 972 53 00 67

• Associació Casal de la Gent Gran
President Josep Corcoll i Caussa.
C/ del Rei, 2. 17494 PAU
Telf: 972 53 01 68

• Joves en Acció.
President Jaume Sastre.
c/ Garbí, 21. 17494 PAU
Telf: 607 85 12 25

• Comunitat de regants del marge dret de la Muga
President: Josep Colls i Fàbrega.
Telf: 972 53 03 20
.
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• Activitats culturals
La Festa major es celebra per Sant Martí, durant el mes de novembre. En els
últims cinc anys s’han ampliat els dies de festa, d’un a tres. El programa inclou
activitats esportives i tradicionals: sardanes, danses tradicionals amb l’esbart
dansaire, i concert i ball amb actuació d’una orquestra, sense oblidar activitats
per a la mainada i una activa participació dels habitants del poble representada
en el play-back.
L’any 99 no es va celebrar la Festa de la Verema, però l’activitat associada, el
campionat de butifarra, es va celebrar durant el mes de novembre. La
continuïtat del campionat de butifarra, enguany en la seva oncena edició,
demostra també la gran participació dels habitants de Pau i rodalies.
També es celebren cada any altres activitats tradicionals, com la cavalcada de
Reis, el Ranxo de Carnaval (amb gran afluència de participants, també), la
Pujada a la Creu Blanca, des de l’any 95 (data en la qual el consistori va
recuperar el camí), i l’arribada de la Flama del Canigó pels focs de Sant Joan.
Durant l’estiu es celebra l’anomenada Festa d’Estiu, el programa de la qual
inclou havaneres, cucanyes i ball.
És a l’estiu també que es celebra la festa de l’Escuma amb una discomòvil per
al jovent. El programa es va traduir a l’anglès per a convidar a tothom.

En la carpeta de l’ajuntament, falten programes de festa Major i d’altres festes
petites.
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• Participació en eleccions

PARTICIPACIÓ EN ELECCIONS.

DATA

TIPUS

CENSATS

28/05/95
19/11/95
13/06/99
13/06/99
17/10/99

Municipals
Parlament Catalunya
Municipals
Parlament Europeu
Parlament Catalunya

275
261
293
293
267

VOTS

PARTICI.%

201
182
250
196
188

73
70
85
69
70

El percentatge de participació en les eleccions és elevat (73%), cosa que es pot
interpretar com a un interès de la població en participar activament en la tria
dels seus representants, especialment els del govern del municipi.
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Aspectes de sostenibilitat econòmica
En aquest apartat de l’auditoria es presenten alguns aspectes generals de
l’activitat econòmica de Pau, analitzant les activitats més importants i els
principals aspectes de sostenibilitat econòmica.

1.- ACTIVITATS ECONÒMIQUES
Hem recollit les activitats amb finalitats econòmiques exercides per empreses,
professionals i artistes, amb un establiment o més en el territori municipal. Les
dades provenen dels expedients de l’impost d’activitats econòmiques de l’any
1999. Les activitats de l’agricultura i la ramaderia no són incloses.

Establiment d‘empreses per branques d’activitat
1994

1995

1997

1998

1999

Comerç a a l’engrós

2

1

3

1

3

Restaurants

6

4

3

4

3

Transports i comunicacions

0

0

0

1

0

Finances i assegurances

0

0

-

-

0

Serveis a empreses

1

0

-

1

1

Ensenyament

0

0

0

0

0

Farmàcies

1

1

1

1

1

Comerç al detall

-

4

6

7

2

Construcció

-

10

10

11

14

Indústria

-

4

4

5

1

Promoció immobiliària

-

1

-

3

3

Font: 1999: a partir de l’impost sobre Activitats Econòmiques, 1994 i 95 i 97, Web de
l’Institut d’Estadística de Catalunya.
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S’aprecia al llarg del temps un increment de les empreses dedicades a la
construcció i a la promoció immobiliària, lligat al creixement de la població.

• Parc d’automòbils
1996

1997

1998

1999

2000

TURISMES

184

199

192

205

235

CAMIONS

23

19

19

18

14

MOTOS

21

19

18

11

22

TRACTORS

1

1

1

1

1

ALTRES

-

2

-

5

-

TOTAL

229

240

230

240

262

Font: pròpia a partir de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica.

El número de turismes s’ha incrementat en un 27,7 % en els últims 5 anys, el
que suposa 51 cotxes més a la població.
La mitjana de turismes per l’any 2000 és de 0,6 cotxes per habitant, és a dir, hi
ha un cotxe cada dos habitants.
Comprovem que el nombre de camions ha disminuit, en canvi, al llarg dels
últims 5 anys, i que el nombre de tractors i motos s’ha mantingut pràcticament
igual.
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2.- TAXA D’ATUR I MERCAT DE TREBALL
El resum de l’ocupació proporcionat pel Departament de Treball de la
Generalitat de Catalunya (adjuntat) data del febrer del 2000, però té com a
referència el padró d’habitants de l’any 1996.
Taxa d’atur: 4,29 %
Població activa, padró 96: 163
Resum de l’ocupació:
Per sexe: no hi ha diferències en l’atur entre homes i dones.
Per grups d’edat, l’atur registrat es dóna entre els homes i les dones de 20 a 34
anys, tot i que existeixen demandes per aquests grups.
Per nivell acadèmic: L’atur registrat correspon a persones amb certificat
escolar, BUP i EGB.
Per grup professional: l’atur registrat correspon als treballadors de serveis,
d’agricultura i qualificats, encara que les demandes superen els aturats.
Per activitat econòmica: l’atur registrat correspon a indústries manufactureres,
de la construcció, comerç i reparacions, hosteleria i immobiliàries., encara que
també en aquest cas, les demandes superen els aturats registrats.
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• Població ocupada resident per sectors d’activitat
1986

1991

1996

%

nombre

%

nombre

%

nombre

Agrari

40,6

39

38,8

54

19,9

28

Indústria

5,2

5

8,6

12

14,2

20

Construcció

27,1

26

21,6

30

15,6

22

Serveis

22,9

22

31,0

43

50,3

71

TOTAL

96

139

141

Font: Web de l’institut d’Estadística de Catalunya

Segons la taula s’observa com entre 1986 i 1991, s’ha incrementat
considerablement el sector serveis, passant d’un 23% de població activa
ocupada en aquest sector, al 50% de la població activa en 1996.
S’observa en canvi una devallada del percentatge de població activa dedicada
al sector agrari, devallada que també s’ha notat en la comarca de l’Alt
Empordà, passant del 13% de població dedicada al sector agrari en 1986, al
8,4% en 1996.
Tanmateix, però, cal destacar la importància del sector agrari dins del municipi,
ja que representa el 20% de la població ocupada, valor que a nivell comarcal
tant sols és del 8,4 %.
En el sector secundari, durant aquest periode va augmentar la indústria i va
disminuir la construcció.

• Estudiants universitaris
S’estima que durant el curs 1999-2000 hi havia 5 persones estudiant una
carrera universitària. La majoria dels estudiants de Pau ho deixen al voltant
dels 20 anys o continuen amb cicles de formació que permeten seguir amb les
activitats paternes.
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2.2 MARC LEGAL

Territori
•

Reial Decret 1346/1976, pel qual s’aprova el “Texto refundido de la Ley sobre el
régimen del suelo y ordenación urbana” (BOE)

•

Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento
de Planeamiento para el desarrollo de la Ley sobre Régimen del Suelo y
Ordenación Urbana. (artículos 10, 11, 18, 19, 24, 27, 36, 76 a 87). (BOE núm.
221 i 222, de15 i 16.9.78).

•

Reial Decret 1/1992, de 6 de juny, pel qual s’aprova el nou “Texto refundido de la
Ley sobre el régimen del suelo y ordenación urbana” (BOE núm. 156, 30.6.92).

•

Llei 6/1998, de 13 d’abril, sobre règim del sòl i valoracions (BOE núm. 89,
14.04.1998).

•

Llei 7/1993, de 30 de setembre, de carreteres.

•

Decret 3111/1985, de 13 d'octubre, pel qual s’aprova el Pla de Carreteres de
Catalunya.

•

Llei 25/1988, de 29 de juliol, de carreteres de l’Estat.

•

Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s’aprova el Pla d’Espais d’Interès
Natural (DOGC núm. 1714, 01.03.1993)

•

Decret legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual s’aprova la refosa dels textos
legals vigents a Catalunya en matèria urbanística.

•

Llei 1/1995, de 16 de març, per la qual s’aprova el Pla territorial general de
Catalunya.

•

Llei 23/1983, de 21 de novembre, de Política Territorial. DOGC núms. 385 i 406,
de 30.11.83 i de 10.2.84)

•

Llei /1983 de protecció dels Aiguamolls de l’Alt Empordà.
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•

Llei 1/1995, de 16 de març, per la qual s’aprova el Pla territorial general de
Catalunya.

•

Llei 4/1998, de 12 de març, de protecció de Cap de Creus.

Sistemes naturals
La legislació referent als sistemes naturals és molt àmplia, pel què fa a declaracions
d’espais protegits i plans especials, però també perquè molta normativa
complementària té incidència en relació a la gestió del medi. Per això aquí es fa
només una relació de la normativa catalana i europea més rellevant per a Pau.
•

Directiva 79/409/CEE sobre conservació de les aus en estat silvestre

•

Directiva 92/43/CEE del Consell, de 21 de maig de 1992, relativa a la
conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres (DOCE L-206/7
22.07.1992)

•

Directiva 97/62/CE Consell, de 27 d’octubre de 1997, per la que s’adapta al
progrés científic i tècnic de la Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservació dels
hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres.

•

Llei 1/1970, de 4 d’abril, de caça i Reglament 506/1997 de regulació bàsica en
materia de caça.

•

Resolució del 25 de gener de 1983, Resolució de 28 de novembre de 1983 i
Resolució de 3 de gener de 1986, sobre normes per a la senyalització de
terrenys sotmesos a règim especial de caça i pesca.

•

Llei /1983 de protecció dels Aiguamolls de l’Alt Empordà.

•

Ordre de 5 de novembre de 1984, de protecció de plantes de la flora autòctona
de Catalunya (DOGC núm. 493 12.12.1984)

•

Llei 12/85, de 13 de juny, d’Espais Naturals (DOGC núm. 556, 28.06.1985),
modificada pel D.L. 11/94, de 26 de juliol (DOGC núm. 1927, 29.07.1994)

•

Decret 114/1988, de 7 d’abril, d’avaluació d’impacte ambiental
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•

Llei 3/88, de 4 de març, de protecció dels animals (DOGC núm. 967 18.03.1988),
modificada parcialment per la Llei 3/94, de 20 d’abril (DOGC núm. 1890,
29.04.1994)

•

Llei 6/1988, de 30 març, forestal de Catalunya. (DOGC núm. 978 15.04.1988 i
DOGC núm. 1057 19.10.1988)

•

Resolució de 31 d’octubre de 1989, per la qual es regula la utilització de
determinats tipus d’armament i munició per a la pràctica de la caça a tot el territori
de Catalunya.

•

Ordre de 16 de juliol de 1991, per la qual es regulen els aprofitaments forestals
per a ús domèstic.

•

Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s’aprova el Pla d’Espais d’Interès
Natural (DOGC núm. 1714, 01.03.1993), i Decret 213/97, de 30 de juliol, de
modificació del Decret 328/92 (DOGC núm. 2448 05.08.1997)

•

Ordre de 16 de març de 1993, per la qual s’amplia la relació d’espècies
protegides a Catalunya (DOGC núm. 1730 05.04.1993)

•

Llei 9/1995, de 27 de juliol, de regulació de l'accés motoritzat al medi natural.
DOGC núm. 2082 02.08.1995. i Decret 166/1998, de 8 de juliol, de regulació de
l'accés motoritzat al medi natural (DOGC 2680 14.07.1998)

•

Decret 122/1996, de 24 d’abril, pel qual es modifica el Decret 108/1985, de 25
d’abril, sobre creació del Consell de Caça de Catalunya i els consells territorials
de Barcelona, Girona, lleida i Tarragona.

•

Llei 4/1998, de 12 de març, de protecció de Cap de Creus.

•

Ordres anuals de vedes
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Riscos ambientals
•

Llei 7/85, Llei 8/87, el Decret 142/42 i la Llei 4/97, vigents a Catalunya que
obliguen a elaborar i aprovar els diferents plans bàsics d’emergència municipal.

•

Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció
d’incendis forestals.

Mobilitat
•

Reglament de Seguretat Viària

•

Reial Decret L 339/90, de 2 de març de 1990, relativa a trànsit, circulació de
vehicles a motor i seguretat vial.

•

Reial Decret 13/92, de 17 de gener de 1992, relativa a trànsit, circulació de
vehicles a motor i seguretat vial.

Aigua
•

Directiva del Consell 75/440, de 16 de juny, relativa a la qualitat requerida per
les aigües superficials destinades a la producció d’aigua potable en els Estat
membres. DOCE L-194, de 25.07.1975

•

Directiva del Consell 79/869, de 9 d’octubre, relativa als mètodes de medició i la
freqüència del mostreigs i de l’anàlisi de les aigües superficials destinades a la
producció d’aigua potable als Estats membres. DOCE L-271, de 29.10.1979.

•

Directiva del Consell 80/778, de 15 de juliol, relativa a la qualitat de les aigües
destinades al consum humà. DOCE L-229, de 30.08.1980.

•

Directiva 91/415 del consell, 21 de maig, sobre el tractament de les aigües
residuals urbanes. DOCE L núm. 135, 30.05.1991.

•

Directiva 91/676 del consell, 12 de desembre, relativa a la protecció de les
aigües contra la contaminació produïda per nitrats utilitzats en l’agricultura.
DOCE L núm. 375, 31.12.1991.
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•

Directiva 278/CEE de 1986, sobre la protecció del medi ambient, i en particular,
dels sòls en la utilització de fangs de depuradora en l’agricultura.

•

Llei 29/1985, del 2 d’agost, d’aigües, BOE n. 189, de 08.08.1985; correcció
d’errors al BOE núm. 243, de 10.10.1985

•

Reial Decret 849/1986, de 11 d’abril, pel que s’aprova el Reglament del Domini
Públic Hidràulic, que desenvolupa els títols preliminars, I, IV, V, VI i VII de la Llei
29/1985, del 2 d’agost, d’aigües. BOE núm. 103, de 30.04.1986

•

Reial Decret 1315/1992, de 30 d’octubre, pel que es modifica parcialment el
Reglament del Domini Públic Hidràulic, que desenvolupa els títols preliminars, I,
IV, V, VI i VII de la llei 29/1985, del 2 d’agost, d’aigües, aprovat pel Reial Decret
849/1986, de 11 d’abril. BOE núm. 288, de 01.12.1992

•

Real Decreto 509/96, de 15 de marzo, de Desarrollo del Real Decreto-ley
11/1995, de 28 de Diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al
tratamiento de las aguas residuales urbanas. BOE núm. 77, de 29.03.1996

•

Reial Decret 2618/1986, de 24 de desembre, pel que s’aproven mesures
referents a aqüífers subterranis a l’empara de l’article 56 de la Llei d’Aigües. BOE
núm. 312, de 30.12.1986

•

Reial Decret 927/1988, de 29 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de
l’Administració Pública de l’Aigua i de la Planificació Hidrològica, en el
desenvolupament dels títols II i II de la Llei d’Aigües. BOE núm. 209, de
31.08.1988

•

Reial Decret 1138/1990, de 14 de setembre, pel que s’aprova la Reglamentació
Tècnico Sanitària per a l’abastament i control de la qualitat de les aigües
potables de consum públic. BOE núm. 226, de 20.09.1990

•

Ordre de 27 de juliol de 1983, per la que s’aproven els mètodes oficials
d’anàlisis microbiològics per a les aigües potables de consum públic. BOE núm.
193, de 13.08.1983

•

Ordre de 1 de juliol de 1987, per la que s’aproven els mètodes oficials d’anàlisis
fisicoquímiques per a aigües potables de consum públic. BOE núm. 163, de
09.07.1987

•
Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat de Pau

DUNA- Consultors Ambientals

5

Diagnosi Ambiental – 2.2. Marc Legal

•

Ordre de 8 de febrer de 1988 sobre mètodes de medició i freqüència de
mostreigs per a l’anàlisi d’aigües superficials per a aigües potables. BOE núm.
53, de 02.03.1988

•

Ordre de 11 de maig de 1988, sobre característiques bàsiques de qualitat que
han de ser mantingudes en les corrents d’aigües superficials quan siguin
destinades a la producció d’aigües potables. BOE núm. 124, de 24.05.1988.
Modificat per l’Ordre de 15 d’octubre de 1990, BOE núm. 254 de 23.10.1990

•

Reial Decret 2473/85, 27 desembre. S’aprova la taula de vigència a què es
refereix l’apartat 3 de la disposició de rogatòria de la llei 29/85, 2 d’agost,
d’aigües. BOE núm. 2, 02.01.1986. - RD 849/86, 11 abril, per al qual s’aprova el
reglament de domini públic hidràulic que desenvolupa els títols preliminars I,
IV,V,VI i VII de la vigent llei d’aigües. BOE núm. 103, 30.04.1986

•

Reial Decret 419/93, 26 de març, s’actualitza l’impost de sancions establertes en
l’article 109 de la llei 29/85, 2 d’agost, d’aigües i es modifiquen determinats
articles del reglament de domini públic hidràulic. BOE núm. 42, 10.03.1994.
Correcció d’errors BOE núm. 59, 10.03.1994

•

Reial Decret 1310/1990, de 29 de octubre, pel que es regula la utilització dels
llots de depuradores en el sector agrari. BOE núm. 262, de 01.11.1990

•

Ordre de 26 d’octubre de 1993, sobre la utilització de fangs de depuradora
sobre el sector agrari.

•

Ordre de 16 de Desembre de 1988, relativa als mètodes i freqüències d’anàlisis
o d’inspecció de las aigües continentals que requereixin protecció o millora per el
desenvolupament de la vida piscícola. BOE núm. 306, de 22.12.1988

•

Real Decreto 1131/1988, de 30 de Setembre, por el que se aprueba el
Reglamento para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de
28.06.1988, de Evaluación de Impacto Ambiental

•

Real Decreto 1138/1990 de 14 de Septiembre por el que se aprueba la
Reglamentación Técnico Sanitaria para el abastecimiento y control de calidad de
las aguas potables de consumo público. BOE núm. 226, de 20.09.1990

•

Real Decreto 734/1988, de 1 de julio, por lo que se establecen normas de
calidad de las aguas de baño. BOE núm. 167, de 13.07.1988
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•

Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, sobre medidas de control de los riesgos
inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosa

•

Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio, por el que se aprueban los Planes
Hidrológicos de cuenca

•

Decret Legislatiu 1/88, de 21 de gener, pel qual s’aprova la refosa dels
preceptes de la Llei 5/81, de 4 de juny, i la Llei 17/87, de 13de juliol, en un text
únic. DOGC núm. 962 de 07.03.1988

•

Decret 320/90 de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de
desplegament del títol 2 del D.L. 1/88 i del títol 1 de la Llei 5/90 d’infrastructures
hidràuliques a Catalunya. DOGC núm. 1387 31.12.1990. (Corr. err. D. 320/90 de
21de desembre. DOGC núm. 1473 de 29.07.1994)

•

Llei 5/81, 4 de juny, sobre el desenvolupament legislatiu en matèria d’evacuació i
tractament d’aigües residuals. DOGC núm. 133, 10.06.1981

•

Llei 17/87, 13 de juliol, de l’administració hidràulica de Catalunya. DOGC núm.
869, 27.07.1987.

•

Decret Legislatiu 1/88, de 28 de gener, per la qual s’aprova la refosa dels
preceptes de la llei 5/81 de 4 de juny i la llei 17/87 de 13 de juliol en un text únic.
Text refós DOGC núm. 1271, 23.03.1990.

•

Llei 19/91, 7 de novembre, de reforma de Junta de Sanejament. DOGC núm.
1520, 20.11.1991.

•

Ordre 19 de febrer de 1987 en la qual s’estableixen normes complementàries en
matèria d’autoritzacions d’abocaments d’aigües residuals. DOGC núm. 816,
16.03.1987.

•

Ordre 17 d’octubre de 1984 sobre la classificació de residus.

•

Orde 17 d’octubre de 1984 sobre abocadors.

•

Llei 3/1988, de 4 de març, de protecció dels animals.

•

Decret 148/1992, de 9 de juny, pel qual es regulen les activitats fotogràfiques,
científiques i esportives que poden afectar les espècies de la fauna salvatge
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•

Ordre de 23 de novembre de 1994, per la qual s’amplia la relació d’espècies
protegides a Catalunya. DOGC núm. 1980, de 02.12.1994

•

Decret 286/1992, de 24 de novembre, de modificació del procediment de
determinació de l’increment de tarifa de sanejament per mesurament directe de la
càrrega contaminant. DOGC núm. 1683, de 16.12.1992

•

Llei 13/1994, de 28 de desembre, que estableix coeficients correctors del cànon
d’infrastructura hidràulica per a usos domèstics de l’aigua. DOGC 1993, de
02.01.1995

•

Decret 202/1998, de 30 de juliol, pel qual s’estableixen mesures de foment per a
l’estalvi d’aigua en determinants edificis i habitatges

•

Decret 125/1999, de 4 de maig, d’aprovació dels Estatuts de l’Agència Catalana
de l’aigua. DOGC núm. 2886, de 12.05.1999. Modificat pel Decret 218/1999, de
27 de juliol.

Contaminació atmosfèrica
•

Directiva 92/72/CEE. Dóna valors de qualitat per al contaminant ozó.
Incorporada pel Reial decret 1494/1995.

•

Llei 38/1972, de 22 de desembre. Estableix objectius de protecció de l'ambient
atmosfèric.

•

Ordre ministerial de 10 d'agost de 1976 (Ministeri de Governació). Estableix els
procediments de presa de mostra i de mesurament dels diferents contaminants.

•

Reial decret 1494/1995. Estableix llindars de protecció per al contaminant ozó.
BOE núm. 230, de 26.09.1995

•

Reial Decret 2102/1996, de 20 de setembre, sobre el control d'emissions de
compostos orgànics volàtils (COV) resultants de l'emmagatzematge i distribució
de gasolina des de les terminals a les estacions de servei. Estableix els requisits
per a les instal·lacions de càrrega i descàrrega.
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•

Llei 22/1983, de 21 de novembre, de protecció de l’ambient atmosfèric.
(correcció d’errades en el DOGC núm. 406, p.276, de 10.2.1984). DOGC núm.
385, publicat el 30.11.1983.

•

Ordre de 20 de juny de 1986, per la qual s'estableix l'estructura i el
funcionament de la XVPCA. DOGC núm. 714, publicat al 16.07.1986

•

Decret 322/1987, de 23 de setembre, de desplegament de la Llei 22/1983, de 21
de novembre. Estableix instruments per actuar en la protecció de l'ambient
atmosfèric. DOGC núm. 919, publicat el 25.11.1987

•

Decret 322/1987. Estableix instruments per actuar en la protecció de l'ambient
atmosfèric. DOGC núm. 919, de 25.11.1987.

•

Llei 7/1989, de 5 de juny que modifica la Llei 22/1983, de 21 de novembre , de
Protecció de l’Ambient Atmosfèric (DOGC núm. 385 i 406). DOGC núm. 1153,
publicat el 09.06.1989

•

Correcció d’errades en el Decret 323/1994, de 4 de novembre (DOGC núm.
1986). DOGC núm. 2022, publicat el 10.03.1995

•

Decret 199/1995, de 16 de maig, d’aprovació dels mapes de vulnerabilitat i
capacitat del territori pel que fa a la contaminació atmosfèrica. DOGC núm. 2077,
publicat el 19.07.1995

•

Llei 6/1996, de 18 de juny, de modificació de la Llei 22/1983, de 21 de novembre.
Estableix objectius de protecció de l'ambient atmosfèric. DOGC núm. 2223,
publicat el 28.06.1996

Soroll

•

Directiva 70/157/CEE, de 6 de febrer de 1970, relativa al nivell sonor admissible i
al dispositiu d’escapament dels vehicles a motor (DOCE L 42/16, de 23 de febrer
de 1970).
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•

•

Aquesta directiva ha estat modificada per la Directiva 84/424/CEE, de 3 de
setembre de 1984 (DOCE L 238/31, de 6 de setembre de 1984).

•

Adaptada pel Reial Decret 2028/1986, de 6 de juny de 1986 (BOE núm. 236,
de 2 d’octubre de 1986).

Directiva 78/1015/CEE, de 23 de novembre de 1978, relativa a l’aproximació de
les legislacions dels estats membres sobre el nivell sonor admissible i el
dispositiu d’escapament de les motocicletes (DOCE l 349/21, de 13 de desembre
de 1978).

Aquesta directiva ha estat modificada per les següents:
•

Directiva 87/56, de 18 de desembre de 1986 (DOCE L 24/42, de 27 de gener
de 1987).

•

Directiva 89/235/CEE, de 13 de març de 1989 (DOCE L 98/1, de 11 d’abril de
1989).

•

Directiva 89/392/CEE, de 14 de juny de 1989, relativa a l’aproximació de les
legislacions dels estats membres sobre màquines (DOCE L 183/9, de 29 de
juny de 1989).

Modificada per la Directiva 91/368/CEE, de 20 de juny de 1991 (DOCE L 198/16, de
22 de juliol de 1991) i per la Directiva 93/44/CEE, de 14 de juny de 1993 (DOCE L
175/12, de 19 de juliol de 1993).
•

Directiva 86/594/CEE, d’1 de desembre de 1986, relativa al soroll aeri emès pels
aparells domèstics (DOCE l 344/24, de 6 de desembre de 1986).

Adaptada pel Reial Decret 213/1992, de 6 de març de 1992 (BOE núm. 64, de 14 de
març de 1992).
•

Directiva 79/113/CEE. De 19 de desembre de 1978, relativa a l’aproximació de
les legislacions dels estats membres, pel que fa a la determinació de l’emissió
sonora de les màquines i els materials emprats a les obres de construcció (DOCE
L 33/15, de 8 de febrer de 1979).
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Aquesta directiva ha estat modificada per les següents:
•

Directiva 81/1051/CEE, de 7 de desembre de 1981 (DOCE L 376/49, de 30 de
desembre de 1981).

•

Directiva 84/532/CEE, de 17 de setembre de 1984 (DOCE L 300/111, de 19 de
novembre de 1984).

•

Directiva 85/405/CEE, d’11 de juliol de 1985 (DOCE L 233/9, de 30 d’agost de
1985).

Adaptada pel Reial Decret 245/1989, de 27 de febrer de 1989 (BOE, d’11 de març
de 1989).
•

Directiva 84/537/CEE, de 17 de setembre de 1984, referent a l’aproximació de
les legislacions dels estats membres relatives al nivell de potència acústica
admissible dels trituradors de formigó, martells picadors de mà (DOCE L 300/156,
de 19 de novembre de 1984).

Modificada per la Directiva 85/409/CEE, d’11 de juliol de 1985 (DOCE L 233/20, de
30 d’agost de 1985).
Adaptada pel Reial Decret 245/1989, de 27 de febrer de 1989 (BOE núm. 60, d’11
de març de 1989).
•

Directiva 84/533/CEE, de 17 de setembre de 1984, referent a l’aproximació de
les legislacions dels estats membres relatives al nivell de la potència acústica
admissible del motocompressors (DOCE L 300/123, de 19 de novembre de
1984).

Modificada per la Directiva 85/406/CEE, d’11 de juliol de 1985 (DOCE L 233/, de 30
d’agost de 1985).
Adaptada pel Reial Decret 245/1989, de 27 de febrer de 1989 (BOE núm. 60, d’11
de març de 1989).

Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat de Pau

DUNA- Consultors Ambientals

11

Diagnosi Ambiental – 2.2. Marc Legal

•

Reial Decret L 339/90, de 2 de març de 1990, relativa a trànsit, circulació de
vehicles a motor i seguretat vial.

•

Reial Decret 13/92, de 17 de gener de 1992, relativa a trànsit, circulació de
vehicles a motor i seguretat vial.

•

Norma Bàsica de l’Edificació NBE-CA-81, sobre condicions acústiques als
edificis (BOE núm. 214, de 7 de setembre de 1981), aprovada pel Reial Decret
1909/1981, de 24 de juliol.

Aquesta norma a estat modificada pel Reial Decret 2115/82, de 12 d’agost (BOE
núm. 240, de 7 d’octubre de 1982) i per l’Ordre de 29 de setembre de 1988 (BOE
núm. 242, de 8 d’octubre de 1988).
•

Orden de 24 de abril de 1996, que actualitza els annexos I i II de les normes per
a l’aplicació de directives comunitàries relatives a la homologació de tipus de
vehicles, remolcs, semirremolcs i les seves parts i peces, aprovades perl RD
2028/1986, de 6 de juny. BOE núm. 114 de 10.05.1996.

•

Resolució de 30 d’octubre de 1995, per la qual s’aprova una ordenança
municipal tipus, reguladora del soroll i les vibracions. DOGC núm. 2126, publicat
el 10.11.1997.

•

Ordre de 30 de juny de 1999, per la qual es regula el control meteorològic sobre
els instruments destinats a mesurar els nivells de so audible. DOGC núm. 2928
de 12.07.1999.

Residus
•

Directiva 99/31/CE del consell, de 26 d’abril de 1999, relativa a l’abocament de
residus.

•

Llei espanyola 10/1998, de 21 d’abril, de residus

•

La llei 11/1997 d’envasos i residus d’envasos
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•

Real Decreto 782/1998, de 30 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament per el
desenvolupament i execució de la llei 11/1997, d’envasos i residus d’envasos.

•

Orden de 21 d’octubre de 1999, per la qual s’estableixen les condicions per la no
aplicació dels nivells de metalls pesats establerts en l’article 13 de la Llei
11/1997, d’envasos i residus d’envasos, a les caixes i paletes de plàstics
reutilitzables que s’utilitzin en una cadena tancada i controlada

•

Decret legislatiu 2/1991, de 26 de setembre, per la qual s’aprova la refós de
textos legals vigents en matèria de residus industrials. DOGC núm. 1498, de
27.09.1991.

•

Decret 327/1993, de 9 de desembre, d’organització i funcionament del Consell
Assessor de la gestió dels residus industrials de Catalunya. DOGC 1851, de 26
de gener de 1994.

•

Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la
construcció. DOGC núm. 1776, de 21.07.1993.

•

Llei 6/1993, de 15 de juliol reguladora de residus (DOGC núm. 1776, 28.08.1993)
té com a finalitat planificar i regular la gestió de tots els residus que es generen
dins l'àmbit de Catalunya.

•

Decret 115/1994, de 6 d’abril, reguladora del Registre general de gestors de
residus de Catalunya. DOGC núm. 1904, de 03.06.1994.

•

Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el catàleg de residus de
Catalunya. DOGC núm. 2166, de 09.02.1996. Modificat pel Decret 92/1999
(DOGC núm. 2865, de 12.04.1999) i per la Resolució de 27 d’octubre de 1999
(DOGC núm. 3017 de 17.11.1999).

•

Decret 27/1999, de 9 de febrer, de la gestió dels residus sanitaris. DOGC núm.
2828 de 16.02.1999

•

Decret 217/1999, sobre la gestió dels vehicles fora d’ús. DOGC núm. 2945 de
04.08.1999.
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Energia
•

Decret 3151/1968 de 28 de novembre. Reglament de línies elèctriques aèries
d’alta tensió. BOE núm. 311, de 27.11.1968.

•

Decret 2413/1973 de 20 de setembre. Reglament Electrotècnic per a baixa
tensió. BOE núm. 242, de 09.10.1973.

•

Decret 1651/1974 de 7 de març. Reglament d’aparells que utilitzen gas com a
combustible. BOE núm. 147, de 20.06.1974.

•

Reial Decret 1244/1979 de 4 d’abril. Reglament d’aparells a pressió. BOE núm.
128, de 29.05.1979.

•

Reial Decret 2429/1979 de 6 de juliol. Norma bàsica d’edificació NBE-CT79
sobre condicions tèrmiques als edificis. BOE núm. 253, de 22.10.1979.

•

Reial Decret 1618/1980 de 4 de juliol. Reglament per a instal·lacions de
calefacció, climatització i aigua calenta sanitària. BOE núm. 187, de 06.08.1980.

Aspectes de sostenibilitat econòmica
•

Real Decret 261/1996 sobre l’aplicació agronòmica de fertilitzants

•

Reial Decret 886/1988 del 15 de juliol sobre la prevenció d’accidents majors en
determinades activitats industrials.

•

Resolució de 8 d’agost de 1997, per la qual s’estableixen els criteris
mediambientals per a l’atorgament del distintiu de garantia de qualitat ambiental
als productes i als sistemes que afavoreixen l’estalvi d’aigua. DOGC núm. 2500,
de 21.10.1997.

•

Llei 3/1998, de la Intervenció Integral de l’Administració Ambiental (IIAA). DOGC
núm. 2598 de 13.03.1998
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Educació ambiental
•

Directiva 90/313 sobre llibertat d’accés a la informació en matèria de medi
ambient. DOCE L 158 de 23.06.1990

•

Llei 30/92, d’exposició pública. BOE núm. 285, de 27.11.92 (accés a la
informació).
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2.3 AUDITORIA ENERGÈTICA

2.3.1 INVENTARI ENERGÈTIC MUNICIPAL

De l’anàlisi realitzada per la diputació de Barcelona ,el 1994, sobre els consums
energètics de la província es dedueix que l’energia més consumida en les
instal·lacions municipals és l’electricitat, que s’aproxima al 90% del consum
total. La resta s’obté dels combustibles.
El mateix estudi dóna que els usos d’aquest 90% d’electricitat s’han repartit de
la següent manera: 5% bombejament, 9% esports, 9% dependències, 15%
escoles i 62% enllumenat públic.
És evident que els resultats obtinguts fan referència a una mesura global de
consum, i que per a cada municipi tindran una desviació d’acord amb les seves
característiques. És doncs, l’ajust d’aquests paràmetres per a cada un dels
municipis, realitzat d’una manera acurada, el que representarà un primer
balanç energètic global del municipi, que serà molt important a l’hora d’analitzar
les mesures correctores sobre l’estalvi.
Un cop realitzat el balanç energètic del municipi, un segon pas seria
comptabilitzar els consums energètics de cada una de les dependències i
instal·lacions municipals, que ens portarà a un ús més eficient de l’energia.
És evident que el pes més important del consum energètic que repercuteix en
les arques municipals recau en l’electricitat i, per tant, i en paral·lel, a les
mesures correctores que s’hi implanten, un element a tenir en compte és si la
tarifa elèctrica amb què s’ha contractat cada subministrament és la més
avantatjosa en cada moment per al municipi. Aquesta revisió de la tarifa de
contractació de les diferents escomeses pot haver estat la més encertada al
moment de la contractació, però els moviments tarifaris per un costat i la realitat
dels consums -tant en quantitats com en horaris- per l’altre, pot fer aconsellable
en un determinat moment optar per un altre tipus de tarifa o de condicions de
contracte.
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Seria convenient aprofitar les modificacions de les tarifes per revisar els
consums horaris i contractes, per ajustar aquests als interessos municipals.
És una dificultat afegida el fet de no disposar d’un seguiment informàtic o
detallat dels diferents consums de la totalitat de les dependències i dels
enllumenats municipals.

ENERGIA ELÈCTRICA

Característiques de l’enllumenat públic.
La instal.lació elèctrica del casc urbà és força vella, el traçat és aéri i en alguns
punts està al descobert i/o trencat.

Els traçats de les urbanitzacions, en canvi, està soterrat amb una línea de 0,6 x
1 kw.
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Classes de llums
Llums de vapor de mercuri
zona 1

15 làmpades de 125 W
63 làmpades de 125 W

Urbanització Els Olivars

zona 2
30 làmpades de 125 W
zona 3

24 làmpades de 125 W
9 làmpades de 250 W

Nucli urbà

11 làmpades de 125 W
9 làmpades de 80 W

TOTAL número de punts de llum :161
Potència total 24595 W

Llums de vapor de sodi d’alta pressió.

Urbanització la Vinya

27 làmpades de 150 W
2 focus de 150 + 100 W

Esglèsia
4 làmpades PL de 2 x 11 W
TOTAL número de punts de llum : 33
Potència total 7798 W
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Llums de fluorescència
Nucli urbà

31 làmpades de 2x20 W

TOTAL número de punts de llum : 31
Potència total 2232 W

Potència instal·lada i nombre de punts de llum
La potència instal·lada en l’enllumenat elèctric de Pau es divideix en 5
contractes per sectors; tres contractes en el nucli urbà, i un per cada
urbanització: La Vinya i Els Olivars.
El casc urbà o antic del poble està dividit en tres sectors
• el sector d’entrada compren el perímetre dibuixat pels carrers Major,
Progrés i Rei
• el sector del mig que compren el perímetre dels carrers Roenc i Na Isabel
• el sector de dalt: que compren la resta del poble (llevat de la urbanització La
Vinya).
La llum resultant no és llum directa, sinó transformada, i per això es multiplica
cada potència per la reactància.

Sector d’entrada
Núm làmpades

Potència (W)

Reactància

Potència total (W)

4

22

1’8

158

9

250

1,8

4050

2

80

1,8

288

3

40

1,8

216

2

250

1,8

900

TOTAL
TOTAL número de punts de llum
Potència total
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Sector del mig
Núm làmpades

Potència (W)

Reactància

Potència total(W)

8

125

1,8

1800

4

80

1,8

576

14

40

1,8

1008

TOTAL

3384

TOTAL número de punts de llum
Potència total

26
3384 W

Sector de dalt
Núm làmpades

Potència (W)

Reactància

Potència total(W)

6

125

1,8

1350

3

80

1,8

432

13

40

1,8

936

TOTAL
TOTAL número de punts de llum
Potència total
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La urbanització Els Olivars es divideix en tres zones.
La zona 1 compren els carrers Muga i Llevant (fins l’encreuament amb el carrer
Garbí)
La zona 2 compren els carreres Mestral, Garbí i Nord (fins l’encreuament amb
el carrer Llevant)
La zona 3 compren el carrer Llevant i la resta del carrer Nord.
Zona 1
Núm làmpades

Potència (W)

Reactància

Potència total(W)

15

125

1,8

3375

TOTAL número de punts de llum
Potència total

15
3375 W

Zona 2
Núm làmpades

Potència (W)

Reactància

Potència total(W)

63

125

1,8

14175

13

250 x 2

1,8

11700

1

250 x 4

1,8

1800

TOTAL número de punts de llum
Potència total

77
27674 W

Zona 3
Núm làmpades

Potència (W)

Reactància

Potència total(W)

24

125

1,8

5400

TOTAL número de punts de llum
Potència total
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RESUM
Potència instal.lada (W) Número punts de llum
TOTAL

55.453

213

Nucli urbà

11.714

70

Els Olivars

36.449

116

La Vinya

7.290

27

Representació gràfica de la potència instal·lada en el nucli urbà i les
urbanitzacions

NUCLI URBÀ

LA VINYA
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• Energia consumida - Potència contractada

Hi ha quatre factures de llum, que corresponen a quatre contractes distribuïts
de la següent manera:

Nucli urbà: amb una potència contractada de 1,5 kW i tarifa B.0, compren tot el
nucli urbà inclosa la urbanització La Vinya.
Les despeses de llum de la urbanització la Vinya, encara són a càrrec del
promotor.

Els Olivars: zona 1, zona 2 i zona 3 : que corresponen als sectors descrits
anteriorment.
La zona 1 té una potència contractada de 3kW, tarifa 2.0 N , i discriminació
horària nocturna. La facturació de la potència és de 1482 pts mensuals
La zona 2 té una potència contractada de 17kW, tarifa 2.0 N, i discriminació
horària nocturna. La facturació de la potència és de 7410 pts mensuals.
La zona 3 té una potència contractada de 3kW, tarifa 2.0 N, i discriminació
horària nocturna. La facturació de la potència és de 1482 pts mensuals

La potència contractada en la urbanització Els olivars és de 23.000 W.

• Cost de l’energia elèctrica de l’enllumenat públic
A continuació presentem les taules del cost de l’energia elèctrica consumida
durant els anys 1999 i 2000 corresponent al sistema d’enllumenament urbà.
Les dades estan expressades per trimestres i corresponen al cost real, amb
IVA inclòs.
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Any 1999.

Data

Sector

Energia consumida
(kWh)

Nucli Urbà
Del 03 de
Zona 1
desembre 98
al 03 de febrer
Zona 2
1999
Zona 3

4.878
420
489

Dia
Nit

740
5.437

80.006

Dia
Nit

337
723

13.860

13.440

7.490

Zona 1

Dia
Nit

Zona 2

Dia 13.603
Nit
0

Zona 3

Dia
Nit

Nucli Urbà

Del 03 d’abril
al 03 de juny
de 1999

69.672

Dia
Nit

Nucli urbà

Del 03 de
febrer al 03
d’abril 1999

Cost (pts)

565
584

1.519
7.105

105.425
16.644

252.592

59.634

Zona 1

Dia
Nit

5.857
2.744

12.301

Zona 2

Dia
Nit

4.000
1.929

95.038

Zona 3

Dia 12.220
Nit 3.905

21.474

DUNA- Consultors Ambientals
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Data

Sector

Energia consumida
(kWh)

Nucli urbà
Del 03 de juny Zona 1
al 03 d’agost,
1999
Zona 2
Zona 3

2.705
72
662

Dia
Nit

6688
0

126.544

Dia
Nit

0
699

7.380

Dia
Nit

Nucli Urbà

Zona 3

8.351

4.698

Zona 3

Del 2
Zona 1
d’octubre al 02
de desembre
Zona 2
de 1999

30.114

Dia
Nit

Nucli urbà
Del 03 d’agost Zona 1
al 02 d’octubre
de 1999
Zona 2

Cost (pts)

142.275

66.379

0

1.807

5.355
1.007

111.330

0

1.807

2.427

114.944

34.618

Dia
Nit

398
776

14.987

Dia
Nit

3547
0

71.356

Dia
Nit

934
1.290

28.505

114.848

Font: pròpia a partir dels rebuts de llum de l’ajuntament

TOTAL ANY 1999: Nucli urbà: 365.842 pts
Els Olivars: 815.018 pts
TOTAL : 1.180.860 pts
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Any 2000.
Data

Sector

Energia consumida
(kWh)

Nucli Urbà
Del 03 de
Zona 1
desembre 99
al 02 de febrer
de 2000
Zona 2
Zona 3

4.848

Zona 3

271
527

10.648

Dia
Nit

4.297
2.061

99.818

Dia
Nit

445
615

14.365

7.827
Dia
Nit

560
699

17.555

205.306

Dia
Nit

32.776

1.262
1.103
6.520

Dia
Nit

Zona 2

Dia 10.163
Nit
0

183.577

Zona 3

Dia
Nit

6.328
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Data

Sector

Energia consumida
(kWh)

Nucli Urbà
Del 24 de juny Zona 1
al 25 d’agost
de 2000
Zona 2
Zona 3

3.400
Dia
Nit

36
330

Dia
Nit

6.026
502

Dia
Nit

0
348

Nucli urbà
Del 26 d’agost Zona 1
al 31 d’octubre
de 2000
Zona 2
Zona 3

50.067
4.965
116.371

125.822

4.486

7.221

107.526

Dia
Nit

457
369

Dia
Nit

6.289
0

116.974

Dia
Nit

880
1.636

29.666

Nucli Urbà
Del 01 de
novembre al
28 de
desembre de
2000

Cost (pts)

12.507

5.476

159.147

84.767

Zona 1

Dia
Nit

306
512

11.027

Zona 2

Dia
Nit

3.922
808

82.585

Zona 3

Dia
Nit

578
846

18.309

111.921

TOTAL ANY 2000: Nucli urbà: 522.151 pts
Els Olivars: 967.263 pts
TOTAL : 1.489.414 pts
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Relació potència instal·lada – potència contractada

potència
instal·lada (W)
Nucli urbà
Els Olivars

Zona 1
Zona 2
Zona 3

potència
contractada (W)

11714

1500

3375
27674
5400

3000
17000
3000

En tots els casos la potència contractada és inferior que la instal·lada realment,
el que indica que no totes les llums s’encenen al mateix moment.
En el cas de la zona 2 de la urbanització Els Olivars, només és pot utilitzar en
el mateix moment, el 61% de la potència instal·lada.
En el cas de la zona 3, és pot utilitzar només el 55,5% de la potència
instal·lada.

Sistema de manteniment de l’enllumenat públic.
No existeix cap programa de manteniment de l’enllumenat públic. Normalment,
quan hi ha una avaria o una bombeta fosa o trencada, els veïns avisen a
l’ajuntament, i aquest a l’empresa encarregada del manteniment:

JOAQUIM GARRIGA SUBIRANA
C/ Figueres, 14. 17493 VILAJUÏGA
TELF. 972 530032
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• Consum elèctric de les dependències municipals
Existeixen tres dependències que depenen de l’Ajuntament de Pau:
•
•
•

L’edifici de l’Ajuntament, situat al carrer del Rei.
El Centre Social, també ubicat al carrer del Rei.
L’Escola Pública, situada al carrer St. Pere.

Aquestes tres dependències utilitzen exclusivament
d’energia.

l’elèctrica com a font

S’han analitzat els rebuts de llum corresponents als anys 1999 i 2000. Els
resultats els exposem a continuació en forma de taules (pàgines següents)
Com es pot comprovar, la despesa energètica és sempre la mateixa, cosa que
indica una estimació de la despesa i no una despesa real...

No s’han trobat els rebuts del mes d’abril de 1999, per tant, i seguint la
tendència podem suposar que el cost del mes d’abril era igual al dels altres
mesos.

TOTAL:
1999
Dependència municipal

2000

Kw

Cost (pts)

Kw

Cost(pts)

AJUNTAMENT

6.192

122.436

7.428

140.056

CENTRE SOCIAL

9.096

194.466

8.338

172.210

ESCOLES

9.456

180.056

7.452

141.871

TOTAL

24.744

496.958

23.218

314.081
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•

Resum cost energètic municipal

Servei
Enllumenat
públic.
Nucli urbà
Enllumenat
públic.
Els olivars
Ajuntament
Centre Social
Escola
TOTAL

Kwh 1999

Kwh 2000

Cost 1999

Cost 2000

27.096

35.292

365.842

522.151

83.605

58.348

815.018

967.263

6.192

7.428

122.436

140.056

9.096

8.338

194.466

172.210

9.456

7.452

180.056

141.871

135.445

116.858

1.677.818

1.943.551

Com mostra la taula, la despesa energètica s’ha reduit en l’enllumenat públic
de la urbanització Els olivars, en les dependències del Centre Social, i a
l’escola. La reducció de la despesa en aquestes dues últimes dependències ha
comportat també una reducció del preu de la factura de la llum.
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Resum de la despesa en tonelades equivalents de petroli: 1TEP=
11.628 Kwh

Servei
Enllumenat
públic.
Nucli urbà
Enllumenat
públic.
Els olivars
Ajuntament

TEP 1999
2,3

TEP 2000
3,0

7,2

5,1

0,5

0,6

Centre Social

0,8

0,7

Escola

0,8

0,6

TOTAL

11,6

10,0

Despesa energètica en percentage

2000

30

1999

51

26,7

0%

62,1

20%

40%

Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat de Pau
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4,3 6,9 6,9

80%

Nucli urbà
Els olivars
Ajuntament
Centre social
Escola

100%
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CONSUMS ANUALS DE TIPUS DE COMBUSTIBLE DERIVATS DEL
PETROLI

Disposem de les dades de 1999 de la gasolinera exixtent al terme municipal.
Aquestes dades, però, no es poden utilitzar per saber la quantitat de
combustible derivat del petroli que s’utilitza a Pau, ja que la benzinera dón
servei també als municipis veïns i als viatgers de pas.

ESTACIÓ DE SERVEI DE PAU
Carburants i Serveis de l’Empordà S.L.
Gasolina sense plom 98º
Gasolina súper 97º
Gasolina sense plom 95º
Gasoil A
Gasoil B

271.610 litres
489.492 litres
765.510 litres
1.161.484 litres
35.397 litres

• Consums anuals per tipus de combustible del parc mòbil
municipal
L’ajuntament disposa d’un sol vehicle, marca Mitsubischi, que consumeix
gasolina Súper.
També hi ha una despesa energètica de gas-oli generada per la
desbrossadora, que consumeix aquest tipus de combustible. En les pàgines
següents hi figuren els litres consumits d’aquests dos tipus de carburants.

Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat de Pau
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2.4 AUDITORIA DE RESIDUS
La llei 6/1993, reguladora dels residus, qualifica com a residu, quansevol
substància o objecte de què el seu posseïdor es desprengui o tingui la intenció
o l’obligació de desprendre’s.
Segons l’origen, els residus es classifiquen en municipals, industrials, sanitaris i
ramaders.
Els residus municipals són el conjunt de residus produïts a les llars i també als
comerços, restaurants i d’altres que puguin equiparar-se als primers.
Els residus municipals es classifiquen a la vegada en ordinaris, voluminosos i
especials. El decret 300/92 de 24 de novembre regula els residus sanitaris.
La llei contempla la minimització dels residus segons els principis de reduir,
reutilitzar i reciclar.
En aquest document repasarem la gestió actual dels residus del municipi de
Pau.
2.4.1 Residus sòlids urbans.
Com hem esmentat abans, els residus municipals són el conjunt de residus
produïts a les llars i també als comerços, restaurants i d’altres que puguin
equiparar-se als primers.
Si exceptuem els residus líquids: olis de cuinar, etc, estem parlant dels Residus
Sòlids Urbans, que van a parar a la bossa d’escombreries domèstica.
Dins dels residus sòlids urbans n’hi ha que es poden recollir per separat per
reciclar-los i aprofitar-los: són els residus valoritzables: paper i cartró, vidre,
ferralla i metalls, etc, que composen el que anomenem Recollida Selectiva.
La quantitat total produïda de residus municipals s’estima a partir de les dades
obtingudes sobre la recollida ordinària i la recollida selectiva.
Segons el municipi es disposa d’un número variable de contenidors per a la
recollida de les diferents fraccions reciclables de la bossa d’escombreries.
A Pau, les fraccions que es recullen separadament són les de paper i cartró,
vidre i envasos de plàstic i llaunes. La resta dels residus composen
l’anomenada recollida ordinària, que en el cas de Pau es transporta al Dipòsit
Controlat de Pedret i Marzà.
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Un dipòsit controlat és un espai on els rebuigs dels residus, és a dir , les
fraccions no reciclables, són dipositades de manera que no puguin ser font de
contaminació de l’entorn.
Tanmateix, els residus municipals generats a Pau contenen encara fraccions
valoritzables, com és la matèria orgànica, pels quals no hi ha contenidors
específics al carrer, i per tant no es recullen separadament.

Anàlisi dels Residus sòlids urbans que es dipositen al dipòsit controlat de
Pedret i Marzà.
Evolució de les tones abocades per any. Periode 1995-1999
200
t
150
o
n 100
e
50
s
0
95

96

97

98

99

a n ys

Any

Tones abocades

1995
1996
1997
1998
1999

111,933
113,128
116,040
161,529
163,823

Increment
(kg)
1195
2912
45489
2294

Increment
(%)
.
1,1
2,6
39,2
1,4

El gràfic indica que la quantitat de residus sòlids urbans que es dipositen a
l’abocador augmentava lleugerament fins l’any 1998, en el qual es va
incrmentar quasi un 40%. Des del 1998 l’augment de producció de residus que
s’aboquen ha estat molt més baix.
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Producció de residus sòlids urbans per mesos. Periode 1995-1999
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El gràfic indica que tots els anys es produeix un augment en la producció de
residus que coincideix amb els mesos d’estiu. Excepcionalment, en 1997
disminueixen durant l’estiu les tones abocades.
L’augment estacional en la producció de residus que es dipositen en
l’abocador, arriba en alguns mesos al 100%. Durant els mesos d’estiu també
augmenta la població resident a Pau, fins a un 30%.

DUNA - Consultors Ambientals

Diagnosi Ambiental – Auditoria de Residus

4

El coeficient de generació de residus

El coeficient de generació de residus, és la producció diària de residus per
cada habitant i s’expressa en kg/hab-dia
Per comparar la producció dels residus respecte el total de Catalunya i la
comarca, es fan servir les dades de 1998 amb el cens de població de 1996. La
taula següent ens dóna idea de la situació de Pau com a productor de residus.

Kg / hab-dia

Pau

1,21

Alt Empordà

2,28

Comarques de
Girona

1,86

Catalunya

1,33

Els habitants de Pau actualment generen una mitjana de residus per sota de la
mitjana catalana, la de les comarques de Girona, i molt per sota de la mitjana
que generen els habitants de la seva comarca.
En 1999 el coeficient de generació de residus a Pau és de 1,05 kg/hab-dia.
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2.4.2 La recollida selectiva de residus sòlids urbans
La recollida selectiva és l’eina principal perquè no vagin a parar a l’abocador
aquelles fraccions de les escombreries que poden ser aprofitades i reciclades
ni aquells residus d’especial toxicitat i perillositat. La recollida selectiva permet
que aquells residus que no s’han pogut evitar deixin, almenys, de ser un
problema per al medi ambient.

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà té un conveni amb la Junta de Residus
per la recollida selectiva de paper, cartró, vidre i envasos. Aquest conveni
garanteix la recollida selectiva gratuita en tots els municipis que, com ho ha fet
Pau, hagin encomenat aquest servei al Consell Comarcal.
La comarca de l’Alt Empordà està considerada, a efectes de la recollida
selectiva, com a zona rural.
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El Consell Comarcal ha adjudicat, mitjançant concurs públic,:
la recollida de paper cartró i envasos a l’empresa:

SERSALL
Adreça: Aptd de Correus 8. C/ Prat de la Riba.
17486 Castelló d’Empúries.
Telèfon: 972 250287.
Correu-e: sersall@grn.es

la recollida de vidre a l’empresa:

SANTOS JORGE
Adreça: C/ Bilbao. Mollet del Vallés.
Telèfon: 93 5705884.

Aquestes dues empreses informen mensualment al Consell Comarcal de la
quantitat de quilograms recollits. L’informació s’envia a la Junta de Residus qui
fa el pagament, i també s’envia als ajuntaments disn el balanç de l’any.

Periodicitat de la recollida selectiva
Els contenidors es buiden aproximadament un cop a la setmana.
Si el contenidor s’emplena abans d’hora, l’ajuntament ha de trucar al Consell
Comarcal qui fa la gestió per buidar el contenidor. Generalment el contenidor
és buidat el mateix dia.
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Anàlisi de la Recollida Selectiva de paper. Període 1995-99
Any

kg totals

1998
1999

4980
4700

kg/hab-any
12,7
11,0

Les dades de la recollida paper dels anys 1995, 96 i 97 no s’han pogut obtenir.
Es constata una petita devallada en la quantitat recollida. En tot cas, el
percentatge de recollida de vidre s’iguala practicament al percentage mig de
Catalunya de 11,6 kg per habitant i any.

Anàlisi de la Recollida Selectiva de vidre. Període 1995-99
Any

kg totals

kg/hab-any

1996
1997
1998
1999

7000
6400
6600
6600

17,9
16,3
16,8
15,4

Les dades de la recollida de vidre semblen aproximatives i no reals. Segons
aquestes dades, la recollida selectiva de vidre ha disminuit en 2,5kg per
habitannt i any des de que va començar la separació per fraccions. Tanmateix
continua siguent més alt que el tant per cent mig de Catalunya de 10,5 kg de
vidre per habitant i any.
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Percentatge de recollida selectiva
Representa la quantitat, expressada en %, de la fracció recollida selectivament
respecte al total de residus municipals.
Any

% Vidre

%Paper

%Total

1996
1997
1998
1999

5,8
5,2
3,9
3,7

0
0
2,9
2,7

5,8
5,2
6,7
6,5

Valor mig en percentatge de recollida selectiva
de Catalunya:
4,9
de les comarques de Girona:
4,1
de l’Alt Empordà:
2,9

La recollida selectiva de paper i vidre ha augmentat un 0,7% des de 1996,
assolint un valor superior a la mijana catalana, i molt per sobre del valor mig de
la seva comarca, que és del 3%.

Representació gràfica del percentatge de recollida selectiva respecte el total de
residus munipals generats. Any 1999.

vidre
4%

3%

paper
abocador

93%
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2.4.3 Els residus de la construcció
Els dipòsits controlats de terres i runes són instal.lacions de disposició
controlada del rebuig en superfície. De forma semblant que en la resta de
classes en que es classifiquen els dipòsits, existeixen uns criteris específics
d’impermeabilització del vas, drenatge dels lixiviats, condicions d’explotació,
segellament i controls postclausura pels dipòsits controlats de terres i runes.
En el Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la dispocició del reguig dels residus
en dipòsits controlats es regulen totes del condicions tècniques i administratives
que han de complir tots els dipòsits controlats de residus, i en concret, els de
terres i runes.
Els residus que no s’admenten són: l’amiant d’aïllament, els residus de
jardineria i tala de boscos, els residus líquids i produnctes de dragatge, els
residus fermentables en general i els productes procedents de neteges primes
a l’enderrocament d’instal.lacions industrials.
Els residus admissibles en dipòsits controlats són: els enderrocs, els residus de
contrucció i els d’excavació.
Els residus admissibles d’aquests tipus que es generen a Pau, són transportats
al Dipòsit Controlat de Runes i altres Residus de la Construcció de Roses, que
té la següent fitxa tècnica:

Dipòsit controlat de runes i altres
residus de la construcció de Roses.
Codi Gestor: E-636.99
Operacions autoritzades T15 Deposició en dipòsit de terres i
runes.

Adreça física:
L’estany de Palau. 17480 Roses
Adreça de correspondència:
Travessera de Gràcia 56, 4t. 08006 Barcelona
Telèfon: 931417488
E-mail: gesrun@webarna.com

Activitat: monopòsit controlat de terres i runes.
DUNA - Consultors Ambientals
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2.4.4 Les restes vegetals

L’actual disseny de construcció de jardins al voltant dels nous habitages
unifamiliars, a més de representar una despesa extra d’aigua, genera els
anomenats “residus verds” com a conseqüència del manteniment dels jardins.

Les restes vegetals i de la poda són un dels problemes detectats, sobretot al
voltant de la urbanització “els Olivars” i, potser, en el futur, en més petita
escala, també ho serà en la urbanització “la Vinya”: les restes de poda són
abocades en les parcel.les sense edificar de la urbanització, en espera que els
serveis municipals les retirin.
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Sovint les restes vegetals són prou pesades o prou voluminoses per no cabre
dins els contenidors d’escombreries, i és molt més còmode pel productor
deixar-les mig ocultes entre la vegetació de les parcel.les desocupades.

En la urbanització Els Olivars existeix un petit rètol, en la zona dels abocadors,
que prohibeix el dipòsit en els contenidors, de restes de la poda i de runes.
Aquest rètol no està signat per cap organisme ni cap ent.

.
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2.4.5 Els residus voluminosos i especials
Considerem residus voluminosos aquells residus sòlis urbans que no hi queben
dins el contenidor (llevat de les restes vegetals). Poden ser restes de mobiliari
domèstic, electrodòmestics que contenen o no substàncies perilloses, palets,
etc.
L’ajuntament disposa d’un servei de recollida de residus voluminosos, el primer
dijous de cada mes. Els residus són dipositats en llocs concrets (en l’anunci
col.locat a l’ajuntament no especifica on) pels productors i són retirats i
dipositats a l’abocador controlat de Pedret i Marzà.

Els residus especials s’agrupen en dues categories: tòxics i perillosos. La
tipologia és la següent: pneumàtics, fluorescents i llums de vapor de mercuri,
bateries, dissolvents, pintures i vernissos, piles, electrodomèstics que
continguin substàncies perilloses i olis minerals usats.
Pels residus especials no hi cap tipus de gestió, és a dir, es dipositen en els
contenidors el destí final del qual és l’abocador controlat.
Pels olis minerals usats, en particular, s´ha de mencionar que les empreses
productores de residus al municipi, no disposen de Fitxa d’Acceptació (FA) ni
de Fulls de Seguiment (FS) amb l’empresa encarregada actualment de la
recollida, el transport i el tractament dels olis usats que es generen a
Catalunya, CATOR,S.A.
Residus industrials
Les empreses inscrites en el registre de productors de residus industrials al
municipi de Pau són les següents:

Cooperativa agrícola de Pau SCCL,
Coor and Kleever, S.A.
Josep Gayola Vilanova
Pita Yachts, S.L. Unipersonal

DUNA - Consultors Ambientals

Carretera de Roses s/n
Carretera de Roses a Vilajuïga , km8
St.Pere
Paratge Olivet, Perpinyà.
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2.4.6 Els residus ramaders.
Els residus ramaders són els que es generen en les explotacions ramaderes. El
Departament de Medi ambient impulsa els Programes comarcals de gestió de
les dejeccions ramaderes conjuntament amb el Departament d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca, per a l’aprofitament sostenible dels fems i purins i per al
correcte tractament dels exedents.
Aquests programes són una de les moltes actuacions que es realitzen per
preveure i corregir la contaminació per nitrats.
La intensificació de l’agricultura pot tenir com a efecte secundari una
contaminació difusa per nitrats. L’origen pot trobar-se tant en els adobs químics
com en l’aplicació excessiva de fems i purins als conreus.
A més dels efectes negatius per al medi ambient, apareix també un problema
de caràcter sanitari quan els nivells de nitrats superen els 50mg/l, valor a partir
del qual deixen de ser aptes per al consum humà.
El Govern de Catalunya (decret 283/1998, de 21 d’octubre) a partir de
l’avaluació de la qualitat de les aigües ha definit 6 zones vulnerables: àrees de
riscs de contaminació per nitrats, en les quals no tos els municipis inclosos
presenten actualment una superació dels límits tècnico-sanitaris, però es
considera necessar-hi d’actuar-hi preventivament.
En l’àrea Vulnerable 1 hi són presents 26 municipis de l’Alt Empordà.
La Junta de Residus ha definit, en el marc del Programa de gestió de les
dejeccions ramaderes de Catalunya, un conjunt d’actuacions específiques per a
les zones vulnerables.
Aquestes actuacions consisteixen en:
L’elaboració d’un programa comarcal de gestió de les dejeccions ramaderes
que quantifica la producció de purins, la disponibilitat dels camps i l’exedent
resultant i proposa les solucions viables.
L’establiment d’un sistema de col.laboració entre les parts implicades per a
l’emmagatzematge i tractament de purins que permeti una posterior
aplicació agrícola.
La construcció d’instal.lacions de tractament per als excedents.
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D’altra banda, amb l’objectiu de potenciar les tasques d’informació pública en
matèria de sòls contaminats, la Junta de Residus ha desenvolupat un sistema
de gestió de la informació a partir del qual s’alimentarà l’inventari Preliminar de
Sòls Classificats. Posteriorment, a partir d’aquest inventari preliminar, es
consolidarà l’Inventari Permanent de Sòls Contaminats.
En tot cas i sense perjudici del continugut definitiu de l’inventari Permanent de
Sòls de Catalunya, en l’actualitat, al municipi de Pau no hi ha constància de
cap emplaçament amb indicis de contaminació.

Inventari d’Explotacions ramaderes
Cens de bestiar del municipi de Pau segons l’0ficina Comarcal de l’Alt
Empordà del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca.
CAPACITAT
FEMELLES

Boví

4

40

1

9

74

-

134

Oví

5

2750

88

325

150

560

3873

Cabrum

5

47

8

38

-

65

158

Pollastres

2

-

-

-

52000

-

52000

Estruços

1

60

30

-

500

150

740

Cavalls

1

12

1

-

-

-

13

Porcí

0

-

-

-

-

-

-
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Cens de Bestiar inclòs al “Programa de gestió de les dejeccions
ramaderes de la comarca de l’Alt Empordà”, Junta de Residus.
Departament de Medi Ambient.
ESPÈCIE

Boví

DE LLET

REPRODUCTOR

41

RECRIA

ENGREIX

TOTAL

CRIA

9

24

6

100

2838

325

150

560

3873

55

38

-

65

158

Pollastres

-

52000

-

52000

Cavalls

-

-

-

13

Porcí

-

-

-

-

Oví
Cabrum

Es comprova que no s’han tingut en compte l’explotació d’estruços per el
Programa de gestió de les dejeccions ramaderes de la comarca de l’Alt
Empordà, i que el número de vaques total tampoc coincideix en els dos
censos.
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ANEXE 1
NOTES SOBRE EL COST DELS RESIDUS

Errors detectats en els rebuts dels residus abocats en el dipòsit controlat
de Pedret i Marzà, arxivats a l’ajuntament.
Tarifes per tona.
Empressa concessionària.

1995.
Falten els rebuts del juliol i l’agost.
La tarifa és de 2329 pts per tona.
L’empresa concessionària és “UTE Miquel Costa i Serveis de la Conca del
Ridaura”.
1996
La tarifa és de 2453 pts per tona abocada.
L’empresa concessionària és “UTE Miquel Costa i Serveis de la Conca del
Ridaura” fins el mes de febrer. A partir de març l’empresa canvia a “
TRACTAMENTS Alt Empordà
1997.
.Falten els rebuts de febrer i març.
La tarifa és de 3348 pts per tona
1998
Falten els rebuts d’agost i setembre.
La tarifa és de 3485 pts per tona.
1999.
Es detecta un error en les factures d’agost i juliol: no quadra la informació
mensual del cost amb el rebut trimestral.
La tarifa és de 3388 pts per tona.
El Consell Comarcal de l’Alt Empordà ens ha facilitat les dades que faltaven.
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COST DEL SERVEI DE RECOLLIDA D’ESCOMBRERIES.

Despeses específiques del servei:
Cost del servei semestral 500.000 x 2 = 1.000.000
Cost aproximat de transport a l’abocador controlat de Pedret i Marzà
anual: = 569.931
(Es calcula un total de 10 Tm mensuals aproximadament tota vegada no es
disposa actualment de cap liquidació per transport)
TOTAL COST 1999 :

1.569.931 PTS.

Increment previst d’ambdós costos pel proper exercici del 2000:
Quota abocador, no hi ha increment.
Cost servei: 500.000.
TOTAL COST PREVIST PEL 2000:

2.069.931 PTS.

TAXA PER LA RECOLLIDA D’ESCOMBRERIES
Habitatges
Per a cada vivienda o apartament
dins del nucli de població, ocupats i desocupats:

9500 pts/any

Establiments
Despatxos professionals, oficines bancàries,
perruqueries, farmàcies i altres locals mercantils
no expressament tarifats de naturalesa similar:

18000 pts/any

Bars cafeteries, tavernes i anàlegs:

25000 pts/any

Restaurants, hotels, fondes i semblants:

25000 pts/any

Establiments comercials, industrials i tallers:

25000 pts/any

Per a cada vivenda fora del nucli de població
i en un radi de menys de 600 m

7500 pts/any
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ANEXE 2
FONTS D’INFORMACIÓ

Ajuntament de Pau.
Consell Comarcal de l’Alt Empordà.
Departament de Medi Ambient. Direcció General de Planificació
Ambiental.
Junta de Residus.
Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca. Oficina Comarcal
de l’Alt Empordà.
Departament de Medi Ambient. Delegació Territorial a Girona.
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2.5 GESTIÓ DE L’AIGUA.

2.5.1 L’aigua potable: qualitat, quantitat i destí.
El subministrament d’aigua potable és una competència pròpia del municipi i
és un servei mínim de prestació obligatòria, segons la llei 8/87 Municipal i de
Règim Local de Catalunya. L’administració local ha d’assegurar la captació, el
transport, un tractament potabilitzador i la conducció cap a totes les llars del
municipi.
Pau té el servei d’aigua potable cedit en concesió a l’empresa SOREA, que ens
ha facilitat totes les dades.

SOREA
Adreça: Aptd de Correus 8. C/ Lluís Companys, 43
17480 Roses.
Telèfon: 972 255133.

El servei està mancomunat amb els pobles de Garriguella, Vilajuïga i Palau
Saverdera.

Xarxa de distribució.
Els pous es troben a Perelada:
POU
1
2
3
4

Tipus
Obert 2,5 m
Entubat 300
Entubat 300
Entubat 300
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Profunditat
8,5
14
10
5,5

Potència inst KW
28
18,5
18,5
7,5
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L’aigua es canalitza fins a un dipòsit de 1000 m3, el dipòsit de Puig de
Malaveïna. La canonada d’impulsió de l’aigua dels pous al dipòsit és de
fibrociment, un material semblant a la uralita, i fa 250 mm de diàmetre, i 3794
metres de llarg.
El dipòsit de puig Malaveïna dóna servei directe al poble de Garriguella i a la
resta de pobles mancomunats, a través de canonades. Vilajuïga, Pau i Palau
disposen de dipòsits propis que garantitzen el servei local en cas d’avaries a la
canonada d’abastament principal, de fibrociment, de 250 mm de diàmetre i una
llargada de 10.550 m.

En el municipi de Pau, el dipòsit només serveix a l’urbanització Els Olivars;
l’aigua potable del nucli urbà prové directament de la canonada d’abastament, i
d’aquí és portada a l’estació de bombeig que omple el dipòsit Olivars, de
1000m3, que dóna servei a l’urbanització.
Les canonades que distribueixen la’aigua pel poble són de diàmetres diversos, i
una llargada total de 1200 m. La xarxa de distribució de la urbanització Els
Olivars, té una llargada estimada de 1600 m, i també diàmetres diversos.
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Destí
Tots els consums d’aigua provinent de SOREA estan considerats com a
domèstics.
Pèrdues d’aigua.
Una correcta gestió del servei d’abastament d’aigua potable ha de tenir per
objectiu el màxim rendiment de la xarxa de distribució i la disminució de les
fuites.
La diferència entre el cabal abastat i el cabal utilitzat ens dóna la pèrdua real
d’aigua en el municipi durant l’any 1999: 15.448 m3
Cabal abastat any 1999
Cabal utilitzat any 1999

78.174 m3
62.726 m3

La pèrdua d’aigua, o coeficient de pèrdues és del 19,8 %.

Qualitat de l’aigua potable
Segons el Reial Decret 1138/1999, Reglament Tècnic-Sanitarid’abastament i
control de la qualitat de les aigües potables de consum públic, l’ajuntament (en
aquest cas, l’empresa concessionària) està obligat a fer una anàlisi “mínim”
mensual de l’aigua de proveïment públic amb els paràmetres bàsics, una
anàlisis tipus “normal” de forma anual, i una anàlisi de tipus “complet” cada cinc
anys.
De la mateixa manera, l’ajuntament està obligat a tenir els resultats de les
anàlisi a la vista del públic.
Hem analitzat una de les anàlisis mensuals de l’aigua potable. La mostra
d’aigua de la xarxa de proveïment públic va ser recollida pel farmacèutic tirular
el 13 d’octubre de 1999, i analitzada pel la Delegació Teritorial a Girona del
Departament de Sanitat i Seguritat Social de la Generalitat de Catalunya.
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El 23 de novembre de 1999 va arribar el resultat de l’anàlisi amb la conclusió
que els paràmetres analitzats són conformes amb les especificacions de
qualitat establertes en el Reial Decret.

SOREA ens ha facilitat les anàlisis d’aigua tipus complent que es va realitzar en
els mesos d’abril i maig de 1998 i la del setembre de 1999. Es troben també a
continuació.
En tots els casos, l’aigua d’abastament públic reuneix totes les condicions per
ser potable.

Despesa d’aigua

Anàlisi del consum d’aigua potable.1999.
L’aigua és un recurs que es manté en volums sensiblement constants a escala
planetària, tot i que pot variar de forma considerable els seus nivells de qualitat.
Aquest factor, unit a una irregular distribució i a l’augment del consum, fa que
es consideri un recurs escàs.
En aquest sentit, els estudis que fins ara han aprofundit en la gestió de l’aigua
recomanen a Catalunya consums màxims de 250 litres per habitant i dia,
quantitat que es considera pot cobrir de manera prou satisfactòria totes les
necessitats humanes i que a la vegada no ha de comprometre la presència del
recurs en els sistemes naturals.
En aquest context, el consum recomanat d’aigua en el municipi de Pau és:
250 l/hab-dia x 428 habitants = 107000 l / dia = 107 m3/ dia = 39055 m3 /any
Partint del cabal utilitzat en l’any 1999 en el poble de Pau, la despesa diària
d’aigua per habitant és:
62726 m3/any = 172 m3/ dia = 172000 l/dia x 1/428 habitants = 402 l/hab-dia
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S’ha de tenir en compte que considerem habitants de Pau aquells que estan
censats en el padró per a l’anàlisi de les dades de consum d’aigua.

SOREA ens ha facilitat també el cabal-dia punta abastat durant l’any 1999 a
Pau: 640 m3, que corresponen a 1495,3 l d’aigua per habitant.

Distribució de la despesa d’aigua.
Els abonats al servei d’aigua potable de la urbanització dels Olivars paguen
una taxa a part per la despesa del bombeig de l’aigua fins al dipòsit Olivars.
Això ens ha permès fer una distribució del consum d’aigua entre la urbanització
i la resta del poble. A la urbanització hi viuen 88 persones, i a la resta del
municipi, 340 persones.

RESTA MUNICIPI

ELS OLIVARS

TOTAL

Número Abonats

178

64

242

Abonats %

74

26

100

Número habitants

340

88

428

Habitants %

79,4

20,6

100

37575

25151

62726

60

30

100

Despesa (m3)
Despesa %

Això representa una despesa diària de 783,0 L per cada habitant de la
urbanització, i de 302,8 L per cada habitant de la resta del municipi; un habitant
de la urbanització consumeix diàriament 480L més que un habitant del nucli
urbà.
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Per trimestres, any 1999.
RESTA MUNICIPI

ELS OLIVARS

TOTAL

1r trimestre (m3)

4809

4645

9454

1r trimestre (%)

50,9

49,1

100

Despesa hab /dia
(L)

157

586

245

2n trimestre (m3)

10604

8843

19447

2n trimestre (%)

54.5

45,5

100

Despesa hab /dia
(L)

347

1117

505

3r trimestre (m3)

15589

7831

23420

3r trimestre (%)

66,6

33,4

100

Despesa hab /dia
(L)

509

989

608

4rt trimestre (m3)

6573

3832

10405

4rt trimestre (%)

63,2

36,8

100

Despesa hab /dia
(L)

215

484

270

La despesa habitant-dia per trimestres s’ha calculat per un trimestre de 90 dies.

Per trimestres, la major despesa d’aigua es dóna en el tercer i segon trimestre,
per aquest ordre, durant els mesos de l’estiu i la primavera. Durant el quart
trimestre( octubre, novembre i desembre) baixa una mica el consum, i durant
l’hivern és el consum més baix. Durant l’estiu (3r tri.) es consumeix un 147,7%
més d’aigua que durant l’hivern (1r tri.)
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Evolució de la despesa d’aigua. Període 1995-1999

Total de m3 registrats. 1995-99

80000
60000

50618

52450

56494

1996

1997

61755

62726

40000
20000
0
1995

1998

1999

En els últims cinc anys s’ha incrementat el consum total d’aigua en 12.078 m3:
en 1999 s’ha consumit un 23,9% més que l’any 1995. Tanmateix, la població ha
sofert també un increment del 29,6% en el mateix període.

Despesa diària per habitant. 1995-1999
Any
1995
1996
1997
1998
1999

Número d’habitants
301
353
377
399
428

Litres per habitant i dia
461
407
411
424
402

En els últims cinc anys, del 1995 al 1999, la població de Pau ha augmentat un
42,5%, i en canvi, ha disminuït la despesa d’aigua per habitant i dia en un
12,8%.
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Cabals registrats per trimestres. 1995-99
En els últims 5 anys, el major consum d’aigua es dóna sempre durant els
mesos de primavera i estiu.

25000
20000
15000
10000
5000
0
1995

1r trimestre

1996

1997

2n trimestre

1998

3r trimestre

1999

4rt trimestre

Despesa diària en litres per habitant segons el trimestre. 1995-1999

1r trimestre
2n trimestre
3r trimestre
4t trimestre
Núm habitants

1995
353
587
680
248

1996
200
538
610
302
301

1997
286
465
677
225
353

1998
258
535
643
283
377

1999
245
505
608
270
399

428

La despesa l/habitant-dia per trimestres s’ha calculat per un trimestre de 90 dies.

L’aigua per a la ramaderia
Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat de Pau

DUNA- Consultors Ambientals

8

Diagnosi Ambiental – 2.5 Gestió de l’Aigua
L’estimació del consum d’aigua destinat a usos ramaders s’ha fet en base a les
dades de cap de bestiar facilitades pel DARP. Donat que no existeixen xifres de
dotació per a cada tipus de cap de bestiar s’ha considerat el següent:
ESPÈCIE

Caps de bestiar

Dotació d’aigua
l/cap-dia

Volum d’aigua
(m3)

Boví

134

20

878

Oví

3873

10

14.136

158

10

577

52000

4

75.920

740

4

1080

13

20

95

Cabrum
Pollastres
Estruços
Cavalls

TOTAL anual :92.686 m3

Aquest volum d’aigua destinada a usos ramaders tindria previsiblement el seu
origen en fonts pròpies.

L’aigua per a l’agricultura.
L’aigua de reg de la zona està controlada per la comunitat de regants del
marge dret de la Muga.
S’adjunta la programació de regs que porta a terme el Departament
d’Agricultura Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya, actualitzat a 4
d’octubre de 2000.

Inventari de Pous
La xarxa general d’abastament d’aigua potable assegura la major part del
consum domèstic d’un municipi, en canvi, moltes activitats agrícoles,
ramaderes, industrials i usos domèstics s’abasteixen individualment a partir de
captacions pròpies, que majoritàriament són pous.
El ràpid creixement industrial i la “dispersió” i manca de regulació de les
explotacions agràries petites, van provocar que els diferents propietaris
s’abastissin d’aigua d’una manera anàrquica a partir de la construcció de pous
dins la seva parcel.la. Aquesta manca de control ha conduït a la
Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat de Pau
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sobreexplotació de molt aqüífers d’una zona i a costoses operacions tècniques
per part dels usuaris per extreure els cabals d’aigua necessaris.
Donada la disponibilitat d’aigua al municipi, sobretot a la plana, no hi ha gaires
pous inventariats.

POUS AMB RESOLUCIÓ
NÚM. EXP. ANY
0009
0098
0099
0318

TITULAR

1985 MACAU RIERA, MIQUEL
1981 BARTOLOMÉ DE LOMA,
JAIME
1981 BARTOLOMÉ
1981 PLANELLS CAPDEVILA,
JOSÉ

MUNICIPI PARATGE
PAU
PAU
PAU
PAU

POUS SENSE RESOLUCIÓ (PENDENTS)
NÚM. EXP. ANY

TITULAR

MUNICIPI PARATGE

1000507

1999 MATTHIAS FIEGEN

PAU

1001298

1999 ANTONIO ARGUELLA
SANCHEZ
1999 THIBAUT ARMAND RAOUL
CHISLAIN
1999 ROSER FATIMA LABORI
JUNCOSA

PAU

1001396
1002350
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2.5.2 Les aigües residuals i els sistemes de sanejament
Les aigües residuals no tenen cap tipus de depuració i s’aboquen directament
al Riu Tort.

Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat de Pau

DUNA- Consultors Ambientals

11

Diagnosi Ambiental – 2.5 Gestió de l’Aigua

2.5.3 La reutilització de l’aigua.
En el municipi no es reutilitza cap tipus d’aigua.
Seria convenient l’aprofitament per a reg i altres usos, no de boca, d’aigües de
pous descartats per a ús domèstic per les seves característiques que, si bé la
fan desaconsellable per a ús de boca, són completament vàlides per a reg,
neteja i altres usos municipals.
En el cas que es construís una depuradora, el destí final de l’aigua depurada,
que s’aboca invariablement a un curs fluvial) pot ser la reutilització.
L’ús de l’aigua depurada necessitarà un control sistemàtic dels paràmetres
fisicoquímics per assegurar que no existeix el risc del transport de
contaminants d’un medi a l’altre. Les aigües residuals tractades en depuradores
que disposen d’un tractament secundar (biològic), on s’elimina la major part
dels compostos orgànics, són les més adequades per donar aquest nou ús a
l’aigua.
La principal dificultat per a la utilització de l’aigua depurada és la tècnica,
dificultat que pot ser menys greu si tenim en compte que la depuradora ha de
ser nova. La reutilització de l’aigua suposa la creació en alguns punts d’una
doble xarxa de distribució amb la conseqüent inversió econòmica.
Altres dificultats són les burocràtiques, en les sol·licituds oper dur a terme
aquest tipus de projectes. A més, actualment hi ha una manca de
reglamentació sobre la qualitat sanitària que haurien de tenir aquestes aigües
depurades per a cada un dels usos previstos.
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2.6 CONTAMINACIÓ

2.6.1 Contaminació atmosfèrica. Identificació de focus emissors. Nivells
d’emissió.
La contaminació de l’aire és un procés que s’inicia a partir de les emissions a
l’aire des dels diferents focus emissors de contaminants a l’atmosfera.
L’atmosfera és un medi fluid amb una dinàmica que fa que la dispersió i el
transport dels contaminants siguin difícils d’estudiar i de preveure. Així la
relació entre la quantitat de contaminants emesos a l’aire i la presència
d’aquests a l’aire en un moment i en un lloc determinat no és una relació directa
ni proporcional ni senzilla de conèixer ja que l’atmosfera és un sistema complex
amb un comportament caòtic.
L’aire té una composició variable perquè hi ha determinades substàncies que
tenen el seu origen principal en l’activitat humana, la qual difereix d’un lloc a
l’altre i al llarg del temps.
Les substàncies presents a l’atmosfera en unes concentracions superiors a les
naturals s’anomenen contaminants, tant si són substàncies alienes a l’aire com
substàncies habituals.
En general, els contaminants són alliberats per una font, procés conegut com a
emissió, i, en l’atmosfera es desplacen, es transformen, s’acumulen, es
degraden… Com a resultat d’aquests processos, en un punt determinat es
dóna una determinada concentració de cada contaminant. Aquesta
concentració, que és independent de la font de procedència, es coneix com a
nivell d’immisió.
En aquest context hem repassat les activitats classificades autoritzades en els
últims 10 anys, per cercar quines d’aquestes activitats són potencialment
contaminadores de l’atmosfera.
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ACTIVITATS CLASSIFICADES.

1990

Venda de productes
plaguicides. Cooperativa

(No classificada)

1991

Restaurant

Molesta

1992

Elaboració d’articles de
festa i hosteleria

Molesta

Instal·lació gas propà
comercial

Perillosa

Instal·lació,
emmagatzematge i
distribució de gas.

Perillosa

Instal·lació d’explotació
avícola.

Molesta, insalubre i
nociva

Instal·lació dipòsit G.L.P.

Perillosa

1994

Instal·lació i
emmagatzematge de
G.L.P.

Perillosa

1996

Granja d’estruços.

Molesta, insalubre i
nociva.

1997

Instal·lació dipòsit de
G.L.P.

Perillosa

Instal·lació d’una nau
d’almàssera. Cooperativa

Molesta

Legalització centre
emmagatzematge de
G.L.P.

Molesta i perillosa

1993

1998
.

No hi ha cap instal·lació potencialment contaminadora de l’atmosfera
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Focus, queixes i denúncies per males olors.
No hi ha constància de cap denúncia ni cap queixa de males olors en el terme
municipal.
Tot i així, hi ha un corral situat a les afores del poble que en determinats
moments pot produir olors.
L’ajuntament recomana no remenar fems a l’estiu en les granges d’aviram, però
no existeix cap ordenança al respecte.
Les úniques olors són les degudes a escampar fems de porc en alguns camps
del terme municipal. Es pensa que els purins provenen de Marçà.

Campanyes de control de fums dels vehicles
Els vehicles i el transport en general són també fonts d’emissions contaminants
de l’atmosfera. En la taula següent es mostra les característiques dels
principals contaminants de la combustió de carburants.

Fonts emissores

Vehicles de gasoil

Vehicles de gasolina

Contaminant
SO2 (diòxid de sofre), gas incolor, d’olor
forta i sufocant. A partir de
concentracions superiors a 0,1 ppm es
produeix una important reducció de la
visibilitat.
CO (monòxid de carboni), gas inodor i
incolor. Tòxic a altes concentracions i
a exposicions curtes de temps

.

No hi ha constància que s’hagi portat a terme cap campanya de control de
fums, ni per turismes ni per tractors.
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2.6.2. Contaminació lumínica

La contaminació lumínica és la brillantor o resplendor de llum en el cel produït
per la difusió i reflexió de la llum artificial en els gasos i partícules de
l’atmosfera.
Aquesta resplendor, produïda per la llum que s’escapa de les instal·lacions
d’enllumenament d’exterior, provoca un increment de la claror del fons natural
del cel
Les faroles i làmpades ornamentals i decoratives en les quals el flux de llum
surt en totes direccions, com són les boles o globus i les faroles amb la
bombeta al mig, són les més contaminants.
L’impacte directe provocat per aquesta classe d’enllumenament por evitar-se
dirigint el llum només allà on es necessiti, evitant d’enviar el flux cap al cel.
En els casos de façanes o monuments, on és inevitable que part del flux surti
fora de l’escenari a il·luminar, haurien d’apagar-se a les hores que no hi queda
cap ciutadà en el carrer que les pugui veure.
L’eliminació de l’impacte directe produït per la llum que s’escapa suposa com a
mínim un augment del 25% en els nivells d’il·luminació, fent servir la mateixa
làmpada. Si la il·luminació és major, es pot reduir el número de punts de llum o
el consum de les làmpades per obtenir els mateixos nivells, però estalviant
energia.
A continuació fem una classificació de les làmpades existents al municipi
segons el seu grau de contaminació lumínica
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Vapor de Sodi a Alta Pressió
27 làmpades en la urbanització la Vinya, i 6 il·luminant l’església.
Catalogada de poc contaminant per l’Oficina Tècnica per a la protecció de la
qualitat del cel de Institut d’Astrofísica de Canàries. emeten només dins
l’espectre visible. La seva llum és groguenca amb rendiments del color entre el
20% i 80% en dependència del model. Són recomanables per a qualsevol tipus
d’enllumenament exterior. Són les més eficients del mercat després de les de
vapor de sodi de baixa pressió.
Les faroles que suporten aquestes làmpades, però, són de tipus globus, amb la
qual cosa part de la llum il·lumina el cel, disminuint l’eficàcia i contaminant
lumínicament. El tipus globus, desaprofita més del 50% de l’electricitat que
consumeixen, i és necessari fer servir bombetes de molts més W per a poder
il·luminar un petit tros de terra.

Urbanització La Vinya
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focus de l’església
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Vapor de Mercuri a Alta Pressió
132 làmpades en la urbanització Els Olivars, 29 làmpades en el nucli urbà.
Catalogada de molt contaminant per l’Oficina Tècnica per a la protecció de la
qualitat del cel de Institut d’Astrofísica de Canàries. Tenen una elevada emissió
en l’ultraviolat. La seva llum és blanca amb rendiments de color inferiors al
60%. É recomanable per a zones peatonals i de jardins. Són les menys
eficients del mercat en làmpades de descàrrega. A més produeixen residus
tòxics i perillosos.
Les faroles de la urbanització Els Olivars tenen la bombeta al mig, amb la qual
cosa, part de la llum també s’escapa cap al cel.
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Fluorescents.
31 làmpades en el nucli urbà.
Catalogades de mitjanament contaminants per l’Oficina Tècnica per a la
protecció de la qualitat del cel de Institut d’Astrofísica de Canàries, si estan
apantallades evitant l’emissió de llum sobre l’horitzó. Emeten en el ultraviolat.
La seva llum és blanca, amb rendiments cromàtics entre el 40 i 90%. Són
recomanables per a enllumenats peatonals i de jardins. Tenen una alta
eficiència.
Les làmpades de vapor de sodi de baixa pressió són les més eficaces
consumint; per a un mateix paquet lluminós, consumeixen 2,2 vegades menys
que les de mercuri, i 1,5 vegades menys que les de vapor de sodi de alta
pressió i les fluorescents.
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2.6.3 Contaminació acústica. Mapa de sorolls de la població.
Gairebé tota activitat humana es realitza en un context de so més o menys
elevat. De vegades, però, el so que ens envolta ens pot resultar molest. D’una
manera simple es pot definir el soroll com un so no desitjat o molest.
Si es defineix soroll d’una manera més completa, es pot dir que és el conjunt de
fenòmens vibratoris aeris, percebuts i integrats pel sistema auditiu, que en
determinades circumstàncies pot originar molèsties, o fins i tot lesions, a l’oïda.
Aquesta definició comprèn tres aspectes, que sempre són presents en
qualsevol situació de soroll ambiental:
L’aspecte físic, que ens permet fer mesuraments, càlculs, prediccions i que
pot controlar-se per mitjà del coneixement de les lleis de la física acústica i
del coneixement dels materials.
L’aspecte fisiològic, en què intervenen nombrosos elements que modifiquen
la percepció del so, com el llindar d’audició específic de cada persona i la
seva modificació per l’edat, per un simple refredat o per possibles malalties
de l’oïda.
L’aspecte psicofisiològic, en què la percepció de molèstia o del grau de
molèstia ve modificada per factors com ara el tipus d’activitat en que aquell
moment desenvolupa la persona receptora, les relacions que manté amb
l’emissor o l’experiència anterior de problemes de soroll.
Segons el manual de mesurament i avaluació del soroll editat pel Departament
de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, es limiten a tres grans grups
les fonts de soroll que es tracten i que a la vegada són més sovint origen de
molèsties. Aquestes fonts són les següents:
El trànsit com a font en línia, és a dir, el conjunt de vehicles que circulen per
un lloc determinat, o bé com a font puntual, vehicle per vehicle.
Les activitats, considerant en aquest grup les activitats comercials,
industrials, agrícoles, instal·lacions, d’esplai, etc., subjectes a llicència
municipal.
El soroll de veïnat, que també pot ser una font de molèsties.
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A Pau, no existeix cap ordenança municipal sobre soroll, tanmateix, no hi ha
constància de cap queixa o denúncia sobre soroll.
En el conjunt del soroll ambiental, el soroll de trànsit en representa el 80% del
total. És per tant, la font generadora de molèstia més important en el medi.
Donada la proximitat de la carretera comarcal Gi-610 i la seva prevista
remodelació s’ha cregut oportú mesurar l’impacte sonor del trànsit per aquesta
via per pendre, en el futur, les mesures correctores adients. S’adjunta l’informe.
Resultats de l’assaig.
La determinació del soroll de trànsit la realitzat l’empresa Cecam, d’acord amb
el “Manual de mesurament i avaluació del soroll” editat pel Departament de
Medi Ambient.
Les mesures es van realitzar el divendres 8 de setembre de 2000, entre les
16:20 i 20:55 hores.
Es van realitzar dues mesures per cadascun dels següents puns:
•
•
•
•
•
•

1. C/ Major núm 2 cantonada carrer dels Baladres.
2. Carrer dels Baladres cantonada carrer de la Pilota.
3. Carrer del Roenc núm. 1
4. Carrer de la Tramuntana al final de la zona urbanitzada.
5. Carrer de Na Isabel, enfront de la font.
6. Plaça del Poble.

Els punts 1, 2 i 5 són punts influenciats pel trànsit de la carretera, i s’ha fet el
comptatge dels vehicles que hi passaven en el moment de realitzar les
mesures. Els punts 3, 4 i 6 són a l’interior del nucli urà, i no s’ha fet el comptage
de vehicles.
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D’altra banda, les mesures realitzades han estat mostreigs de curta durada, de
20 a 30 minuts de durada cadascuna i en horari diürn.
Per a cada punt de mostreig s’han determinat els següents valors, i els
resultats s’expressen en decibelis ponderats A1:
•

L AF eq 30 min: nivell sonor continu equivalent, ponderat A, durant 30 minuts.
Aquest paràmetre permet referir un soroll variable com és el del trànsit, en
un interval de 30 minuts, al nivell de pressió sonora equivalent al d’un soroll
continu. Si un soroll de trànsit mesurat durant 30 minuts ha donat 56 dB A,
vol dir que l’energia sonora d’aquest soroll és equivalent a la d’un soroll
continu de 56 dB A durant mitja hora. També s´han donat els valors de
pressió sonora equivalent a 5, 10, 15, 20 i 25 minuts.

•

L AF 90 : nivell sonor que ha estat ultrapassat durant el 90% del temps de
mesurament. Si mesura 36, vol dir que el 90% del temps els nivells sonors
són superiors a 36dB. Aquest nivell és conegut com el nivell de soroll de
fons, o soroll ambiental.

•

L AF 10 : nivell sonor que ha estat ultrapassat durant el 10% del temps de
mesurament. Si mesura 36, vol dir que el 10% del temps d’observació els
nivells de soroll sobrepassen els 36dB. Aquest paràmetre posa de manifest
la importància de les puntes de soroll durant el temps de mesurament. Com
més elevat és aquest paràmetre respecte al L AF eq més nivells alts puntuals
són presents surant el mesurament.

•

L AF màx: nivell de soroll màxim enregistrat durant el temps de mesurament.

•

L AF mim: nivell de soroll mínim enregistrat durant el temps de mesurament.

1

Quansevol dels sons que percebem habitualment és comprès en un nivell de pressió sonora
entre 0 i 120 dB. A continuació relacionem alguns nivells de pressió sonora amb la font que els
produeix:
0 dB llindar de l’audició.
20 dB estudi d’enregistrament de so
40 dB ordinador de sobretaula
60 db veu normal a un metre de distància.
80 dB carrer molt sorollós
100 dB gran rotativa
120 dB llindar del dolor.
140 dB si estessim situats a 25 m de l’enlairament d’un avió.
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Mapes de soroll
Un mapa de soroll és l’expressió gràfica de la situació sonora d’un territori en
un moment donat. Permet de conèixer els diferents graus de sensibilitat sonora
i l’actualització de la seva informació esdevé un instrument de vigilància del
soroll ambiental
Actualment el mapa de sorolls de Pau està en fase de preparació.

2.6.4 Contaminació de sòls
La intensificació de l’agricultura en algunes zones pot tenir com a efecte
secundari una contaminació difusa per nitrats. L’origen pot trobar-se tant en els
adobs químics com en l’aplicació excessiva de fems i purins als conreus.
A més dels efectes negatius per al medi ambient, apareix també un problema
de caràcter sanitari quan els nivells de nitrats superen els 50mg/l, valor a partir
del qual deixen de ser aptes per al consum humà.
El Govern de Catalunya (decret 283/1998, de 21 d’octubre) a partir de
l’avaluació de la qualitat de les aigües ha definit 6 zones vulnerables que són
àrees de riscs de contaminació per nitrats, en les quals no tots els municipis
inclosos presenten actualment una superació dels límits tècnico-sanitaris de
l’aigua, però es considera necessar-hi d’actuar-hi preventivament.
En l’Àrea Vulnerable 1 hi són presents 26 municipis de l’Alt Empordà.
La Junta de Residus ha definit, en el marc del Programa de gestió de les
dejeccions ramaderes de Catalunya, un conjunt d’actuacions específiques per a
les zones vulnerables.
Aquestes actuacions consisteixen en:
L’elaboració d’un programa comarcal de gestió de les dejeccions ramaderes
que quantifica la producció de purins, la disponibilitat dels camps i l’exedent
resultant i proposa les solucions viables.
L’establiment d’un sistema de col.laboració entre les parts implicades per a
l’emmagatzematge i tractament de purins que permeti una posterior
aplicació agrícola.
La construcció d’instal.lacions de tractament per als excedents.
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D’altra banda, amb l’objectiu de potenciar les tasques d’informació pública en
matèria de sòls contaminats, la Junta de Residus ha desenvolupat un sistema
de gestió de la informació a partir del qual s’alimentarà l’inventari Preliminar de
Sòls Classificats. Posteriorment, a partir d’aquest inventari preliminar, es
consolidarà l’Inventari Permanent de Sòls Contaminats.
En tot cas i sense perjudici del continugut definitiu de l’inventari Permanent de
Sòls de Catalunya, en l’actualitat, al municipi de Pau no hi ha constància de cap
emplaçament amb indicis de contaminació.

2.6.5 Identificació d’impactes visuals i mesures correctores. El paisatge.
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2.7 RECURSOS AGRARIS
2.7.1 Els conreus i la producció agrària.
Història
Els grecs implantaren a casa nostra el conreu de la vinya i l’olivera amb la
romanització del país el 218 a C i per tant van implantar l’elaboració del vi i l’oli
en aquesta zona i d’altres, segons expliquen tant Estrabó, com Titus i els Plinis.
A l’època medieval ja trobem clares referències als vinyets i olivars sufraganis
de Sant Pere de Roda i Sant Quirze de Colera. En un d’aquests cellers oficiava
de majordom el monjo Ramon Pere de Nous del barri Nou de Garriguella, que
va arribar a ser Abad, donada l’importància que tenien les vinyes que
envoltaven el monestir per a la seva economia. Avui sols queda el testimoni
mineral i mut de les feixes de paret seca, ermes i renegrides.
El segle XVIII és el de la gran expansió del conreu de la vinya i l’olivera. La
“rompuda” o el canvi de bosc o erm a conreu es va fer amb plantacions de ceps
i/o oliveres. Els vinyes i oliveres compartien camp, un conreu associat del que
encaren es pot trobar algun vestigi a Espolla, Sant Climent o Cabanes. Però
finalment amb la invasió de la fil.loxera apareguda el mes de setembre de
1879 a Rabós, i sobre un cep de garnatxa plantat al coll de Fornells, comença
un període d’abandó i de misèria: desapareixen 14.000 Ha.
Pel que fa l’oli, l’estrall va ser una onada de fred siberià, amb temperatures de
–10 i –15 ºC, que va congelar les oliveres desertitzant bona part del país. Va
ser un 2 de febrer, el dia de la Candelera de l’any 1956.
Als anys 60, el creixement del sector terciari va implicar l’abandó del conreu
dels olivets .
Les varietats d’olives dominants a l’Alt i Baix Empordà són l’Argudell i la
Corbell, que no es troben enlloc més. L’Argudell forma part de la majoria dels
olivassos i la Corbell es troba més aillada o en petites extensions. A Cadaqués
hi existeixen dos varietats més, endémiques d’allà.
Argudell (tradicional de l’Alt i el Baix Empordà)
Culibell algun olivar o olivera de tant en tant
Cadaqués Rosal de llei de Cadaqués i pardal.

S’està plantant PICART que fa l’oli amarg.

La Cooperativa Agrícola de Pau i Roses.
La Cooperativa funciona com a una empresa, comprant la materia primera als
socis, transformar-la en producte i vendre’l. Dels diners que es treuen es paga
als socis. És a dir, compra les olives i el raïm, els transforma en oli i vi, i els
envasa i els ven. Els diners serveixen per pagar els socis.

Hem fet servir les dades facilitades per la cooperativa com a indicador de
l’evolució de l’agricultura en els últims anys. Avantatges: disonibilitat de dades
reals i fiables de producció de vinya i olivera i de terreny dedicat a aquests
cultius.
Desaventages: sistema informàtic anticuat amb la cual cosa totes les dades
s’han hagut de processar a mà, temps perdut i avança més lentament.
SOCIS
Els socis de la cooperativa són de diferents procedències, no només d’aquest
municipi.
Per al processament de les dades, hem destriat els socis que tenen vinyes en
el territori municipal de Pau, dels que les tenen en altres municipis. En dos
casos em considerat com a soci de Pau, agricultors que també tenen vinyes en
altres municipis, però que també les tenen a Pau.
Número de socis de la cooperativa que tenen vinya en els municipi següents-.
MUNICIPI
Pau
Roses
Palau Savardera
Vilajuïga
Perelada
Pedret i Marzà
Altres

NUM SOCIS
52
16
30
1
1
1
2
130

% respecte el total.
40
12,3
23
0,8
0,8
0,8
1,5

OLIVES I OLI TOTAL
TEMPORADA
1996 – 97
1997 – 98
1998 – 99
1999 – 00

OLIVES (KG)
152.651
235.290 (220.230)
606.851 (147.335)
410.352

OLI (KG)
------74.636
74.970

Entre paréntesi, les dades que no cuadren, sumades per nosaltres)
OLIVES I OLI DE PAU (només de Pau)
TEMPORADA
1996 – 97
1997 – 98
1998 – 99
1999 – 00

OLIVES (KG)
% respecte al total
60.863
40%
50.859
23%
12.631
9%
57.362
14%

OLI (KG)

11.224
15%

1999 - 2000

Olives Pau

Olives totals

HECTAREES DE VINYA AL MUNICIPI DE PAU ANY 1999

Hectàrees totals de vinya: 103,1331
Hectarees de carinyena: 65,2119
Hectarees de carinyena, macabeo i garnatxa: 5,1623
Hectarees de garnatxa: 6,8243
Hectarees de carinyena i macabeo: 1,1911
Hectarees de carinyena i garnatxa: 9,1577
Hectarees d' ull de llebre: 1,3305
Hectarees de moscat: 1
Hectarees de carinyena,moscat,macabeo i garnatxa: 1,6369
Hectarees d’ ull de llebre i cabernet sauvignon: 11,28
Hectarees de macabeo: 0,3238

Carinyena
Moscat
Altres

Garnatxa
Ull de llebre

Macabeo
Carinyena i alt.

PRODUCCIÓ DE RAÏM PER ANY

Carinyena Garnatxa

VARIETAT
Macabeo Moscat

221.084
139.298
367.667
320.948

20.702
20.640
24.789
20.430

Kg / any

1999
1998
1997
1996

74.824
56.065
76.450
52.165

4.500
1.620
710
--

Ull de
LLebre
-340
2.320
660

TOTAL
321.110
217.963
471.945
394.203

500000
400000
300000
200000
100000
0
1996
TOTAL
Macabeo

1997
Carinyena
Moscat

1998

1999

Garnatxa
Ull de llebre

2.7.2 L’agricultura ecològica

Productors d’agricultura ecològica:
No hi ha constància de cap

2.7.3 La ramaderia.
Explotacions ramaderes:
Vaques: Agrícola Ramadera Torre d’en Mornau. Gràndaria de la propietat.
Superfície de pastura.
Estruços: any d’inici. 1996.
Gallines:
Cabres i ovelles: Casa Turrà. 450 caps de bestiar entre ovelles i cabres

Cens de Bestiar inclòs al “Programa de gestió de les dejeccions
ramaderes de la comarca de l’Alt Empordà”, Junta de Residus.
Departament de Medi Ambient.

Tipus de bestiar
Vaquí de llet
Vaquí de recria
Vaquí de cria
Vaquí d’engreix
TOTAL
Pollastres d’engreix
Cavalls
Oví reproductor

Cens
41
9
6
24
100
52.000
13
2.838

Oví de reposició
Oví de cria
Oví de sacrifici
TOTAL
Cabrum reproductor
Cabrum de reposició
Cabrum de sacrifici
TOTAL

325
560
150
3.873
55
38
65
158

Els camins ramaders
Els camins ramaders són itineraris per on discorre o ha discorregut
tradicionalment el trànsit de bestiar.
Pel terme de Pau passava la via secundària de transhumància provinent del
Ripollès. Aquesta sortia de Setcases i passava pel puig de Bassegoda, Espolla,
Vilamaniscle i Pau. Pel camí que porta a Sant Pere de Rodes transitaven l’any
1958 un total de set ramats.
Aquesta entrada a la península del Cap de Creus està catalogada pel
Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca amb el codi t10-RI-3AE (Pau:
Ripollès- Alt Empordà).
Hi ha diferetns tipus de vies pecuàries definides a la Llei de vies pecuàries de
març de 1995, que les classifica segons l’amplada. A Catalunya les vies
pecuàries reben el nom de camins ramaders, carrerades o lligals, i tenen una
amplada màxima d’onze metres i mig. Es tracta de camins d’ús públic
pertanyents a les comunitats autònomes, i conseqüentment són inalienables,
imprescriptibles i inembargables.
Els camins ramaders que passen pel terme de Pau són:
De Pau a Sant Pere de Rodes, amb el sepulcre de corredor de la Creu
Blanca, la Creu Blanca i la cista del coll del bosc de la Margalla. Amb una
mitjana de tretze metres d’ample, totalment recuperat i transitable.Un ramal
de l’anterior arriba mas Margall i Mas Magí, amb els dòlmens de les Vinyes
Mortes I i II, i la cista de puig Margall. Aquest camí està recuperat en part.
Carrerada de la Llonga: quasi totalment emboscat i aamb risc d’ocupació
urbanística.

De Pau a Sant Pere de Rodes.
És un camí públic i ramader. Parteix del poble de Pau seguint les indicacions a
la Creu Blanca. Ha estat recuperat pel l’Ajuntament de Pau l’any 1995, posant
al descobert una de les principals entrades ramaderes a la Serra de Rodes, i és
alhora un important camí d’accés al monestir de Sant Pere de Rodes.
S’inicia amb una amplada considerable de 16 metres que es manté fins arribar
a la Creu Blanca, a partir de la qual s’estreta. L’amplada mitja és de 12 metres.
En el camí s’observen dos trets importants: un tram petit d’empedrat i les
roderes marcades a la pedra.
El camí de la Creu Blanca es dividia en dos ramals. Un anava al Mas Margall,
l’altre al Mas Ventós, i tot seguit a Sant Pere de Rodes. El camí recuperat és
aquell que es dividia al Mas Ventós.

Cal pensar que en temps passats aquest camí permetia el pas de carros, ja
que són evidents les roderes d’aquests marcades a la pedra. Aquest fet no és
estrany si tenim en compte que el poble medieval de Santes Creus situat a 1
Km al nord del monestir i a tocar a l’església de Santa Helena, durant els
segles XIV i XV aconsegueix gran importància degut al seu mercat medieval, al
qual hi anava la gent de Vilajuïga, Llançà, Selva de Mar, Palau, la Vall de Santa
Creu i Pau.
El camí s’ha anant cobrint de vegetació després del seu abandó. Actualment, el
camí fa uns dos metres en els trams de més amplada. L’erosió és la típica que
presenten els camins que han servit pel trànsit de bestiar: les cabres i altres
animals provoquem amb el seu trepig un empedreïment del sòl. La vegetació
que, de forma natural torna a ocupar els camins que ja no es transiten, els
conserva i preserva de l’erosió.
El camí de Pau al monestir de Sant Pere de Rodes o al mas Ventós permet
visitar la gran Creu Blanca, el dolmen de la Creu Blanca, el sepulcre de
corredor de la Creu Blanca i la cista del coll del bosc de la Margalla.
El ramal que sortint de Pau es dirigia al mas Margall, Magí i mas de la Mata, es
troba desemboscat en part. S’ha obert un corriol que travessant la riera de
l’Infern s’enfila cap els dòlmens de Vinyes Mortes I, Vinyes Mortes II i la costa
de Puig Margall.
Segons la senyora Lluïsa Genis, pastora del lloc de Pau i gran coneixedora
d’aquestes muntanyes, el camí de Pau al Mas Margall seguia paral.lel al rec de
l’Infern. D’altra banda és així com aquest camí surt marcat en els mapes
militars de l’any 1922. Afirma també que en sortia un altre que, creuant el rec
de l’Infern aprop de la cruïlla del que anava cap el mas Margall es dirigia al mas
Magí. Ambdós camins estan coberts per la vegetació, però s’hi pot passar a
peu.
El camí a Sant Pere es troba dins del Parc Natural, part dins del Paratge
Natural i part en Paratge d’Interés Nacional.
L’actual camí de la Creu Blanca i antigament a Sant Pere de Rodes passa
proper al puig Castellar, al nord de Pau, on van aparèixer fragments de
ceràmica ibèrica i fragments d’àmfora, cosa que fa pensar en que podria haver
estat un establiment d’època romana.
El camí a Sant Pere de Rodes debia tenir molta importància en l’època, ja que
la seva amplada així ho indica. Aquesta amplada només s’ha trobat en dos
camins més del Parc Natural: el camí ramader de Puig Barber, a la Selva de
Mar, i el camí vell de Cadaqués a Roses, també ramader.
El fet que s’hi trobin megàlits com en d’altres camins amb aquestes
característiques vol dir que la zona del Cap de Creus va estar habitada
densament, sobretot les muntanyes que tocaven la plana, lloc on era més fàcil
el conreu de la terra i que aquests camins responien a les necessitats d’uns
homes i dones que basaven la seva economia en la ramaderia, activitat més
adequada pel lloc on vivien.

Amb el temps aquests camins prehistòrics es van arreglar d’acord amb les
noves necessitat dels habitants d’aquestes muntanyes.
Carrerada de la Llonga
És un camí públic i ramader, amb un ús ramader actual, i amb risc d’ocupació
urbanística. S’accedeix pel camí vell de Pau a Vilajuïga, que també tenia ús
ramader. Entre els km 7 i 8 de la carretera Gi-604 es troba un caminet de terra
que deixa a la dreta el mas Ferrant i que surt al camí vell que unia Vilajuïga
amb Pau. Gira a l’esquerra seguint un camí que arriba al rec de Cap de Terme.
Un altre accés és el carrer dels Baladres a Pau, que surt al camí que condueix
al paratge l’Olivar de les Llongues.
La carrerada de les Llongues gairabé ha desaparegut. Només es conserva el
tram de parets que la separa del rec de Cap de Terme que actualment està
emboscat.
El paratge de les Llongues està completament transformat. El trepig del bestiar
unit a la xarxa de camins oberts en aquest indret ha fet desaparèixer els trets
diferencials del camí ramader.
Era un camí molt utilitzat pels pastors de Pau i d’altres contrades.
Altres camins ramaders.
El camí ramader que es dirigia a Roses per sota del mas Penardell i Can Catoi,
en el paratge del mas d’en Pere Pau està patint una ocupació de caire
particular i la carrerada s’està perdent.

Font:: Begoña Cervera Molina, “Camins ramaders del Parc Natural del Cap
de Creus”.

Aprofitament dels camis ramaders com a àrees tallafocs.
En zones de garriga i matoll pot ser necessari establir discontinuïtats per a
impedir que els incendis cremin grans superfícies, provocant danys a la vida
silvestre i afavorint l’erosió.
El camí de la Creu Blanca i els nous corredors biològics es poden aprofitar com
a camins tallafocs si deixem a banda i banda una franja de vegetació
desbrossada fins a un 70 % de la superfície, deixant mates isolades separades
entre si com a mínim 3m. Sempre en les zones no envoltades de olivera, en les
quals s’haurà de mantenir el bon estat del terreny.
Si haguessím de desbrossar sempre seria seguint les indicacions següents per
a reduir o eliminar:

+Les plantes més infamables (labiades):
+ Les mates seques.
+ les plantes verinoses i espines
+les plantes que no broten després del foc.
+les plantes que aporten pocs nutrients, deixant, per exemple, les
lleguiminoses.
+ les plantes que menys contribueixen a prevenir l’erosió. S’han de deixar
roures i alzines (ullastres? I oliveres).
+ les plantes que menyus valor tenen per a la vida silvestres, deixant les que
produeixen glans, baies…
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2.8 RECURSOS FORESTALS

2.8.1 Els ecosistemes forestals. Evolució i situació actual

Descripció
Els ecosistemes forestals existents en el municipi es troben a la Serra de
Rodes, al nord del territori pauenc. La meitat septentrional de la Serra de Pau
està inclosa en el Paratge Natural d’Interès Nacional de la Serra de Rodes. La
meitat sud és Parc Natural del Cap de Creus, fins el límit amb l’urbanització
“Els Olivars”. Dóna a la plana empordanesa, una plana costanera mediterrània
El paisatge vegetal de la Serra de Rodes està modelat pel foc i la tramuntana,
els quals, al llarg dels anys, i des de l’abandó dels cultius tradicionals (vinya i
olivera) han determinat les plantes que hi poden viure. L’abandonament de les
feixes cultivades ha conduït a l’extensió dels matollars, els quals han
esdevingut permanents gràcies als incendis periòdics. Per aquest motiu, el
tipus de vegetació més estès són les brolles d’estepes i brucs, comunitats
altament adaptades als focs reiterats, que no es poden considerar massa
forestal, però, si no hi hagués cap més pertorbació, constituirien, amb el pas del
temps, un bosc d’alzina típicament mediterrani.
Així, trobem una zonació de la
vegetació
partint
de
la
urbanització Els Olivars i
seguint cap al norsd. A la
urbanització, les parcel.les no
construides
alberguen
una
vegetació natural, amb olivets
més o menys abandonats i
matolls. A continuació trobem
una extensa àrea (el 80% de la
serra) de brolles silícoles (CistoSarothammentum catalaunici),
compost d’estepa negra, estepa blanca, bruc i ginesta, amb alçades que no
superen els 3 metres i una ocupació del 100%.
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Les zones culminants són molt escarpades i l’aflorament rocallós abundant.
Alzines i sureres hi són presents de manera dispersa i formant bosquets,
ocupant en total el 20% del territori: a la capçalera de la riera de Vilajuïga
(Barranc de la Coma de l’Infern) trobem dues clapes de 5,5 ha aproximadament
de suredes amb sotabosc d’estepes i brucs (Quercus suber + CistoSarothammentum catalaunici). A la capçalera del Rec de Samort trobem
aproximadament 3 ha de sureda amb sotabosc d’estepes i brucs.

Tanmateix, l’incendi forestal del 6 d’agost de 2000, va canviar el paisatge verd,
per un paisatge més desolador.

Alzines en el camí de la Creu Blanca.

Després d’un incendi en un ecosistema mediterrani, molts dels vegetals
dominants (alzina, bruc, garriga, arboç) rebroten amb gran força, de manera
que, en pocs anys, s’aconsegueixen percentatges de cobertura del sòl similars
als que precedien el foc.
La composició de la vegetació pràcticament no varia en aquest procés. Per això
s’acostuma a parlar d’autosuccesió.

Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat de Pau

DUNA- Consultors Ambientals

2

Diagnosi Ambiental – 2.8 Recursos Forestals

Els ecosistemes d’aquesta mena són força estables, en el sentit de nombre
d’espècies, gràcies al sistema de regeneració i a les reserves que les plantes
són capaces d’emmagatzemar en les seves estructures de sosteniment.

Així, per exemple, el foc ajuda
a la disseminació de les
llavors dels pins, i crea
condicions favorables per a la
germinació (les cendres són
nutrients, en definitiva).

Pinya en el camí de la Creu Blanca.

Altres espècies germinadores, afavorides pel foc, són les estepes i el romaní.

• Els boscos de ribera
Tot seguint els recs que davallen de la muntanya, el bosc de ribera hi és
present, d’una manera més o menys estructurada.
En el recorregut del Riutort a la plana, existeixen 7,5 ha de boscos de ribera
catalogats d’hàbitat d’interés comunitari (Codi 92DO) segons la directiva
67/97/CE, que alberguen espècies com l’aloc, els tamarius i els espinars
(Nerio-Tamaricetea).
En el recorregut del Rec de la Serra del Mas Sec en el terme municipal de Pau,
hi ha 3,7 ha d’igual interés comunitari, formades per bosc de ribera.
Aquests i els altres recs, com és el cas del de Cap de Terme o el Rec de
Samort, encara que amb el bosc de ribera força desestructurat, actúen com a
corredors biològics sobretot per petits ocells, entre la plana i la muntanya.
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• Inventari forestal
El municipi de Pau pertany a la comarca de l’Alt Empordà. Segons el Pla
General de Política Forestal de la Generalitat de Catalunya, l’Alt Empordà
pertany a la regió Forestal III. Les espècies principals d’arbres en aquesta regió
són, seguint les dades de l’inventari Ecològic i Forestal de Catalunya, les
següents:
•
•
•
•
•
•
•

Quercus suber
Quercus ilex
Pinus halepensis
Pinus pinea
Pinus pinaster
Castanea sativa
Populus nigra

•
•
•
•
•
•

Pinus sylvestris
Pinus nigra
Fagus sylvatica
Eucaliptus globulus
Platanus hybrida
Pinus radiata

Des les quals només Fagus Sylvatica i Pinus nigra no estan representades a la
Serra de Pau.

• Avifauna de la Serra de Pau .
Veure l’apartat “ Descripció del municipi” d’aquest document.
La serra de Pau està considerada com un dels llocs amb més densitat i
diversitat de rapinyaires1 de tot el Parc Natural del Cap de Creus, cosa que pot
ser deguda a tres raons:
El bon estat de conservació: pocs camins, extenses zones tranquil·les.
El bosc d’alzina surera amb castanyers vells, que ha arribat al clímax en
alguns indrets.
L’ampli front boscà a tocar una plana conreada, cosa que el fa molt
productiu.

1

Font: Alexandre Omedes “ Recomanacions pel manteniment de la biodiversitat al
Parc Natural del Cap de Creus, com a conclusió de l’estudi ornitològic de nidificants”.
Parc Natural de Cap de Creus.
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Prevenció d’incendis en urbanitzacions situades en zones forestals
Encara que les urbanitzacions no són terreny forestal l’urbanització Els Olivars
es troba al bell mig de la muntanya i constitueix una àrea perillosa. Les
urbanitzacions en general representen una concentració de persones que fan
servir el foc, una o altra manera, i que poden provocar incendis. També s’ha de
tenir en compte la possibilitat que un incendi pugui arribar des de la muntanya
fins la zona urbanitzada, cosa que ja ha succeït, provocant danys a les cases i
amenaçant la vida humana.

Per això cal aïllar la zona urbanitzada de la muntanya.
ZONA AILLANT O DE SEGURITAT
ÉS una àrea tallafocs, constituïda per una franja de 25m d’amplada sobre
terreny de la urbanització entre la zona edificada i la forestal, en la qual no hi
haurà edificis i es mantindrà desbrossada. Es pot fer servir de camí perimetral.
En la zona forestal annexa es poda i es desbrossa l’arbreda fins a 3m d’alçada
en una franja de 25m d’amplada.
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PRECAUCIONS DINS LA URBANITZACIÖ.
•

La zona urbanitzada disposarà de dues vies d’accés i evacuació
alternatives, cada una de les quals haurà de tenir 5m d’amplada més les
voreres laterals.
(No es compleix en la urbanització Els Olivars)
•

Els camins sense sortida s’han d’evitar. Si no és el cas, han de tenir 200 m
de longitud màxima, acabant en una rotonda de 30 m de diàmetre, per a
que qualsevol vehicle doni la volta.
(No es compleix en la urbanització Els Olivars)
•

El pendent dels camins no pot ser més del 10 %, i les corbes de carrers i
camins tindran un radi més gran de 15 m, per a que qualsevol vehicle doni
la volta.
(No es compleix en la urbanització Els Olivars)
•

Les teulades i les façanes de les cases han de ser de material resistent al
foc.

•

Les ximineies han de tenir mataguspires de material no inflamable, amb
obertures de 2cm d’ample.

•

Els edificis han d’estar separats com a mínim 10 m, per a evitar la
propagació del foc per radiació.

•

Els carrers han de tenir nom i números per facilitat la identificació en cas de
salvament.

•

Al voltant de cada edifici ha d’existir una franja de 1 m d’ample en la qual
s’ha d’eliminar tota la vegetació inflamable, encara que poden quedar arbres
aïllats, arbusts ornamentals i vegetació rastrera verda, amb la finalitat que
no puguin transmetre el foc a l’edifici.
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•

S’han d’eliminar les branques que dominin els edificis o s’apropin a menys
de 3m d’una ximenea.

•

Les teulades haurien d’estar netes de restes vegetals.

•

Les línies elèctriques han d’anar per franges tallafocs de 3m d’ample, netes
de vegetació seca.

• S’han d’evitar els abocaments incontrolats de qualsevol tipus de residus.
(No es compleix en la urbanització Els Olivars)
• S’han d’instal·lar hidrants d’incendi cada 200m.
(No es compleix en la urbanització Els Olivars)

Aprofitament dels camis ramaders com a àrees tallafocs.
En zones de garriga i matoll com la que ens ocupa pot ser necessari establir
discontinuïtats per a impedir que els incendis cremin grans superfícies,
provocant danys a la vida silvestre i afavorint l’erosió.
El camí de la Creu Blanca es pot aprofitar com a camí tallafocs si deixem a
banda i banda una franja de vegetació desbrossada fins a un 70 % de la
superfície, deixant mates isolades separades entre si com a mínim 3m. Sempre
en les zones no envoltades de olivera, en les quals s’haurà de mantenir el bon
estat del terreny.
Si haguessím de desbrossar sempre seria seguint les indicacions següents per
a reduir o eliminar:
Les plantes més infamables (labiades):
Les mates seques.
les plantes verinoses i espines
les plantes que no broten després del foc.
les plantes que aporten pocs nutrients, deixant, per exemple, les
lleguminoses.
les plantes que menys contribueixen a prevenir l’erosió. S’han de deixar
roures i alzines (ullastres? I oliveres).
les plantes que menys valor tenen per a la vida silvestres, deixant les que
produeixen glans, baies…
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2.8.2 L’aprofitament dels recursos forestals

La planificació forestal

L’obtenció dels beneficis del bosc en productes (fusta, llenya, escorça…) per
part de la propietat forestal està sotmesa a permís o notificació prèvia segons el
cas. La modernització administrativa actual ha comportat la possibilitat de
substituir aquests permisos o notificacions pels documents següents.
•
•

Plans tècnics de gestió i millora forestal (PTGMF)
Projectes d’ordenació.

En tots dos casos es planifica, en un període de temps comprès entre els 10 i
30 anys totes les actuacions a desenvolupar, cosa que objectiva una gestió
segons l’estat i la finalitat de la massa, deixant de banda altres causes alienes
a la mateixa dinàmica forestal.
El Centre de la Propietat forestal és una entitat de dret públic, que ajusta la
seva activitat a la Llei del Centre de la Propietat Forestal (7/99) publicada en el
DOGC el dia 9 d’agost de 1999. És un instrument per a garantir la gestió
sostenible dels boscos de Catalunya, els quals en un 77% són de propietat
privada, mitjançant la generalització del contracte social forestal, el qual es
materialitza a través dels Plans Tècnics de Gestió i Millora Forestal
Segons el Centre de la Propietat forestal, no existeix cap propietari forestal de
Pau inscrit en aquest Centre.
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La fusta
Els aprofitaments forestals es basen en el principi de conservació i millora de
les masses forestals. Cal permís de l’administració forestal per dur a terme les
activitats d’obtenció de fusta, llenya, suro i d’altres productes derivats del bosc.

El suro
El suro és una matèria primera que per les seves propietats (entre les quals
destaca la capacitat aïllant) resulta insubstituïble per altres tipus de material.
Tot això fa que l’alzina surera (Quercus suber), arbre que n’és productor, sigui
una espècie forestal que interessa potenciar.
Les suredes constitueixen un bosc típicament mediterrani. La Serra de Pau
suposa un entorn molt adequat per al desenvolupament d’aquesta espècie.
El suro, a més de se d’interès per a la indústria tapera, proporciona, un cop
triturat, diferents tipus d’aglomerats amb gran quantitat d’aplicacions i usos,.
Font: web de Patrimoni Natural de la Generalitat de Catalunya.
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•

L’Agrupació de Defensa Forestal

Les ADF són associacions formades per propietaris forestals i pels ajuntaments
dels municipis del seu àmbit territorial. Tenen coma a finalitat la prevenció i la
lluita contra els incendis forestals.

Els seus objectius són:
•

Elaboració i execució col·lectiva de vigilància i prevenció d’incendis
forestals.

•

Col·laboració activa en la organització, el control i la execució de les
mesures dictades per la Direcció General de Medi Natural.

•

Realització de campanyes de divulgació sobre prevenció i lluita contra els
incendis entre els titulars de terrenys forestals.

•

Sensibilització de la població rural i urbana.

•

Execució de plans de creació i manteniment d’infrastructures, camins i punts
d’aigua.

•

Suport físic a l’extinció d’incendis forestals
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•

L’àrea privada de caça.

L’activitat cinegètica és una pràctica tradicional que també forma part dels
recursos que ens ofereix el bosc.
És regulada, entre altres, per l’Ordre de 17 de juny de 1999, per la qual
s’estableixen les espècies que poden ser objecte de caça a Catalunya.
La Societat de Caçadors de Pau està inscrita en l’Associació de Costums i
Tradicions del Cap de Creus, més antiga que la formació del Parc Natural, el
que demostra com d’arrelada està aquesta pràctica en tot el Cap de Creus, i
també a la plana de l’Empordà, zona on sempre han abundat les espècies
cinegètiques.
En l’Associació de Caçadors de Pau, el “coto” de caça, hi ha 83 caçadors
inscrits, 15 de Pau, 19 de la comarca, 29 de la demarcació de Girona
(exceptuant comarca), i 20 de la demarcació de Barcelona.

Barcelona
24%

Pau
18%

Resta comarca
23%
Resta Girona
35%

És una associació tancada en el sentit que el número de socis es manté
constant, i no es preveu que creixi en el temps.
La federació dels caçadors no és obligatòria: a la Federació Catalana de Caça
només estan censats els caçadors federats. A la Societat de Caçadors de Pau
hi ha tant caçadors federats com no federats.
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CAPTURES
Les dades de les captures provenen d’un Pla cinegètic reduït, de l’any 1996, i
del Pla Tècnic de gestió cinegètica de 2000, presentat al Departament de Medi
Ambient de la Generalitat de Catalunya (adjuntats). Són dades facilitades per la
Societat de Caçadors de Pau a la Federació Catalana de Caça

Ocells de
muntanya

Mamífers

Ocells de la
plana

Perdiu roja
Guatlla
Faisà
Tudó
Tórtora
Estornell vulgar
Estornell negre
Tord comú
Tord alaroig
Conill
Llebre
Porc senglar
Becada
Ànec coll-verd
Ànec cullerot
Xarxet comú
Becadell comú
Fredeluga

1996-97
100
25
25
10
100
300
200
800
300
10
10
10
5
100
10
25
70
170

1999-2000
25
20
180
30
120
300
410
30
12
10
10
25

De les altres temporades no hi ha dades, o potser estan en la Direcció General
de Patrimoni Natural i Medi Físic, i no ens les han pogut facilitar.
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REPOBLACIONS I REINTRODUCCIONS

Les dades sobre repoblacions i reintroducció d’espècies cinegètiques provenen
d’un Pla Tècnic reduït de l’any 1996, i del Pla de Gestió Cinegètica de 2000,
presentat davant el Departament de Medi Ambient de la Generalitat de
Catalunya (adjuntats)
Hem de distingir entre alliberaments de fauna, reintroducció i repoblacions.
Per repoblar s’entén introduir en el medi individus d’una espècie ja present en
la zona; alliberaments de fauna fan referència a la introducció en la zona
d’espècies amb la finalitat de la cacera, ja que no sobreviuen en el medi. La
reintroducció és tornar a repoblar amb una espècie ja existent de la qual s’han
extingit tots els individus.

Repoblacions realitzades en les quatre darreres temporades.

Perdiu Roja
Conill
Cabirol

96/97
200
50
?

97/98
50
2

98/99
50
1

99/00
50
-

Està previst repoblar amb 50 indivius de perdiu roja i 50 de conill anualment
durant les properes quatre temporades.

Reintroduccions
En l’any 2000 ha finalitzat la reintroducció de 60 cabirols.
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Alliberaments de fauna realitzats en les tres darreres temporades

Faisà

96/97
50

97/98
160

98/99
225

99/00
225

Està previst alliberar 225 individus de faisà cada any en les quatre properes
temporades.
Font: Federació Catalana de Caça i Ajuntament de Pau.
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2.9 RECURSOS TURÍSTICS.
2.9.1 Principals punts d’interés turístic.
Llistat d’indrets turístics:
-

Església de St. Martí de Pau, segle XIII.
Cal Marqués
La Creu Blanca
Sepulcres megalítics.
Parc Natural Aiguamolls de l’Empordà.
Parc Natural Cap de Creus.

• Església de St. Martí de Pau, segle XIII.
Situada a la plaça Major, és romànica, d’una nau capçada per un absis
semicircular. Presenta dues etapes constructives: l’absis i el sector oriental de
la nau és del segle Xi, mentre que la resta de la nau i la façana de ponent
pertanyen al segle XII.

La
portada
està
formada per cinc
arquivoltes de mig
punt en degradació,
amb llindà i timpà.
Els capitells de la
portada
presenten
decoració de temes
vegetals
i
zoomòrfics. Mentre
que tota la façana,
inclosa la portalada,
és construïda de
granit, els capitells de les columnes són tallats en pedra calcàrea. A l’interior hi
ha un ossari gòtic datat el 1348. En les parets de l’interior i l’exterior hi ha
sengles làpides sepulcrals dels Pau datades del 1313 i el 1320.
El campanar, de cadireta, té dues parts de diferent època. La part més antiga,
al nord, té dos arcs de quart de segle separats per una grossa pilastra de
carreus. Al seu costat hi ha altres dos arcs de mig punt de factura més tardana.
Al cim de tot s’afegí un altre petit cloquer d’un sol arc fet de rajos, encara més
modern.
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L’absís és llis, sense decoració. Al centre hi trobem una finestra d’un sol
vessant amb un petit arc de mig punt. Per tal de poder-ho contemplar ens
haurem d’endinsar pel petit carreró que es forma entre la façana lateral de
l’església i el pati d’una casa, perquè la part posterior del temple queda amagat
per les cases que formen el carrer de del darrera i el deixen del tot inaccesible.
Extret de: Gran geografia comarcal de Catalunya i Diari de Girona.

• Cal Marqués
Situat al sud de l’església, el casal ocupa el lloc de l’antic castell de Pau,
d’època medieval. En la seva major part pertany als segles XVII-XVIII, tot i que
té elements anteriors. A l’interior, cal destacar l’estança coneguda com “la
Presó”, amb volta de canó.
El castell de Pau fou centre d’una baronia i solar del llinatge d’aquest nom.
Els carrers més propers a l’església parroquial i al casal de cal Marquès
s’agrupen a l’entorn. Així, si seguim pel carrer del Progrés, que ens condueix a
la part del darrera del temple, continuem pel carrer del Rei, on hi ha situada la
casa de la vila, i seguim pel carrer de na Isabel, de cases de pedra molt
antigues, i que descriu una corba en el seu traçat, sortirem de nou a la plaçca
de l’església, després de trobar una font de nova construcció.
Extret de: Gran geografia comarcal de Catalunya i Diari de Girona.

• La Creu Blanca
És una de les creus termenals del monestir de Sant Pere de Rodes, que
marcaven el límit de les possessions del monestir. Es troba abans d’arribar al
mas Ventós per la carretera de Vilajuïga a Sant Pere de Rodes.
Les creus termenals eren gravades en la roca, que, en èpoques més recents,
s’aixecava, al costat de les gravades, creus monumentals.
La Creu Blanca és l’únic testimoni de creu de terme monumental de l’antic
territori de Sant Pere de Rodes que ha arribat sensera als nostres dies.
Situada a uns vint metres de les tres creus medievals gravades en una penya,
la Creu Blanca s’aixeca sobre un pilar d’obra de forma cilíndrica. Éstà tallada
en pedra calcària de color gris clar. Data segurament del segle XV. La creu fa
3,20 metres d’alçada, i sorgia a la vista dels vianants en el moment de penetrar
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en el territori del monestir per un dels camins més emprats fins el segle XX,
després abandonat, i ple de bardisses.
A la primavera, des que es va recuperar el camí, el 1995, el poble de Pau puja
a peu fins la fita de la Creu Blanca, on es celebra una arrossada popular.
Extret de: “ Les Creus termenals del Monestir de Sant Pere de Rodes”,Grup Empordanés de
Salvaguarda i Estudi de l’Arquitectura Rural i Tradicional.

• Sepulcres megalítics
Els sis dòlmens de Pau són del tipus Sepulcre de Corredor. És la tipologia més
comú a l’Albera (més del 70%). Es tracta d’un corredor més estret que la
cambra sepulcral que enllaça amb l’exterior del túmul.
•

Sepulcre de corredor de la Barraca d’en Rabert o de la Burnaua

Abans aïllat en mig d’un olivar, avui envoltat de residències dins de la
urbanització “Els Olivars”. Ha sofert algunes modificacions del seu model
original, en ser restaurat després de les obres de la carretera de la
urbanització. Queda al peu d’un carrer que forma part de la urbanització i està
situat al costat d’una casa.Conserva la seva cambra formada per sis lloses i
una coberta formada per dues lloses, totes de granit, però ha perdut el
passadís d’accés.
•

Sepulcre de corredor del Coll del Bosc de la Margalla

És a 450 m d’altitut, situat entre el mas Margall i el mas Ventós, a uns 500m de
la carretera de Vilajuïga a Sant Pere de Roda. Conserva nou lloses clavades i
ha perdut les de la coberta.
•

Sepulcre de corredor del mas Margall

A 420 m d’altitut. Es troba a un km aproximadament del Mas Margall, vora el
qual passa el camí de Vilajuïga a Sant Pere de Rodes. Prop del límit del terme
municipal de Pau amb el del Port de la Selva. Conserva tres lloses dempeus i
una coberta
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•

Sepulcre de corredor de les Vinyes Mortes I

Al cim de les Comes de Pau, a 360 m d’altitud, vora la divisòria d’aquest terme
amb el de vilajuïga i el Port de la Selva., en un pla que limita els vessants de
les aigües i en el terme anomenat del Mas Magí. Amb forma rectangular.
Consta de 4 lloses formant les parets, dues lloses formant el fons, i una coberta
restaurada.
•

Sepulcre de corredor de les Vinyes Mortes II

Està una mica més avall que l’anterior, pel camí que devalla pel Barranc de la
Coma de l’Infern. No té coberta i està format per un petit corredor i quatre lloses
que formen les parets i el fons.
•

Sepulcre de corredor de la Creu Blanca

No hem trobat informació.
Font: Parc Natural de l’Albera. Ajuntament de Pau, Diari de Girona.

• Parc Natural Aiguamolls de l’Empordà.
Els Aiguamols de l’Alt Empordà constitueixen la segona zona humida en
importància de Catalunya. Tot i la seva considerable extensió, l’àrea actual és
tan sol una petita resta del que en altre temps fou una molt vasta zona
marjalenca que s’estenia per gairabé tota la part baixa de l’Empordà. La gran
superfície ocupada per estanys i maresmes anà reculant al llarg dels segles
com a resultat de la dessecació i transformació en conreus i pastures.
Les zones de major interés comprenen tres reserves integrals que
constitueixen ambients prou diferenciats. La primera reserva és una
diversificada i productiva àrea d’aigües dolces situada al sud de Pau, en
terrenys que formaven part del desaparegut estany de Castelló.
Separada de l’anterior per la urbanització Empuriabrava es troba la segona
reserva integral: tot el conjunt de llacunes d’aigua salobrosa que hi ha entre les
desembocadures dels rius Muga i Fluvià. La tercera reserva integral és la illa
fluvial de Caramany. La resta del Parc Natural està formada per closes, prats
inundables, i de conreus que envolten les reserves integrals i la platja.
Extret de: Història Natural dels Països Catalans.
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• Parc Natural de Cap de Creus.
La península del cap de Creus és la continuació sud-oriental de la serra de
l’Albera, articulada entorn la serra Verdera o de Rodes.
La serra de Pau forma part del paratge Natural d’interés nacional de la serra de
Rodes. El paisatge vegetal està modelat per foc, la tramontana i la proximitat
del mar, així com l’adaptació de l’agricultura al relleu abrupte d’aquesta zona,
salvat amb les feixes que donen cert aire característic a tot el cap de Creus.
Extret de: Història Natural dels Països Catalans.
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2.9.2 L’ambientalització dels recursos turístics.

Si es para l’atenció sobre l’apartat anterior, ens donem compte que, llevat de
Cal Marqués i l’església de Pau, tots els altres punts catalogats com d’interès
turístic estan immersos en un marc natural, ja sigui la serra de Pau, ja sigui la
plana, l’estany de Vilaüt. Podem sumar a l’estany el paisatge característic dels
aiguamolls empordanesos: les closes o prats inundables, envoltats de tanques
naturals de vegetació que ofereixen recer de la tramuntana i a la fauna de la
zona.

Els espais protegits, com són aquestes dues zones, tenen com a finalitat bàsica
la conservació de valors naturals singulars, rars o excepcionals. Aquesta tasca,
en moltes ocasions, és compatible amb una explotació ordenada dels recursos.
Per tant el desenvolupament sostenible és un concepte clau en la gestió
d’aquests espais protegits. En el cas del turisme, és un recurs que ben
administrat pot afavorir a la vegada l’assoliment dels dos objectius: la
conservació dels valors naturals i un desenvolupament econòmic equilibrat i
inscrit al territori.

La proximitat amb la línea de la costa i la bona comunicació per carretera amb
la veïna localitat de Figueres, ha fet de Pau un lloc escollit per fixar la
residència de molts turistes que s’han integrat com a habitants permanents de
Pau, i d’altres que venen només durant la temporada d’estiu.
La construcció de la urbanització Els Olivars, al 1984, va fer que la població
resident a Pau anés augmentant progressivament fins a l’actualitat.
El fet d’atreure gent al poble està considerat com un bon indicador de progrés:
el poble no queda abandonat, es revitalitza el comerç, ...Però el fet d’atreure la
gent ocupant el territori de manera permanent actua en detriment o en l’abandó
d’altres aspectes més mediambientals com són l’aprofitament dels espais
naturals per atreure un turisme de qualitat, repectuós amb el medi i el territori.
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