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I. INFORMACIÓ BÀSICA

ESTUDI D’IMPACTE I INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA DEL PLA ESPECIAL PEU‐04 ENTORN ESGLÉSIA
DE SANT PERE

4

1. DADES BÀSIQUES
1.1

OBJECTE

Es redacta el present estudi amb objectiu de diagnosticar l’impacte potencial de l’esmentada
actuació i exposar les mesures d’integració al Pla Especial PEU‐04 Entorn Església de Sant Pere.
Es redacta per tal de donar compliment a les previsions de l’article 27 de les normes del PTPCG i
per tal que la Direcció General d’Arquitectura i Paisatge, que és l’òrgan competent de
l’Administració, emeti l’informe preceptiu i verifiqui la idoneïtat i la suficiència dels criteris i
mesures adoptades.
1.2

PROMOTOR

El promotor del present projecte és:

AJUNTAMENT DE PALAU‐SATOR
Pl. de l’Ajuntament, S/N
17256 Palau‐Sator
CIF P1712900H

1.3

SITUACIÓ ‐ MUNICIPI

L’àmbit del present estudi està ubicat dins el terme municipal de Palau‐Sator.
Palau‐Sator és un municipi de la comarca del Baix Empordà. Amb una superfície de 12,4 km²
i una població de 285 persones (2017). El terme municipal aplega els petits pobles de Palau‐
sator, Fontclara, Sant Julià de Boada i Sant Feliu de Boada, juntament amb el veïnat de
Pantaleu.
El municipi es troba emplaçat al bell mig de la rica plana al∙luvial de la dreta del riu Daró, al
sector pròxim a l’estany de Pals, un territori que ha estat la font tradicional de riquesa
d’aquests pobles, de marcat caràcter agrícola i ramader.
Com altres pobles de la rodalia, els conjunts arquitectònics dels seus nuclis són
d'extraordinari interès històric. Palau‐sator il∙lustra perfectament la disposició urbanística
d'un antic nucli medieval, amb el recinte murallat ben definit, encara es poden observar
restes de muralles i defenses i l'estructura dels carrers al voltant de la torre de l'antic castell,
que presideix tot el conjunt. L'accés al nucli medieval es fa per la imponent torre de les
Hores, d'on surt el carrer del Portal, que porta fins a la plaça del Castell, ben bé al cor del
poble.
Forma part del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter.
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Figura 1. Vista aèria del nucli de Palau‐Sator. (Font.Google Earth)

1.4

EMPLAÇAMENT

L’àmbit objecte del present estudi correspon a la finca amb referència cadastral
17129A001001860000OW, ubicada a la part sud de l’església de Sant Pere, entre el camí de
Peratallada i el carrer del Migdia.
La finca mare té una superfície cadastral de 27.981 m2 de parcel∙la, dels quals 4.637 entraran
en l’actuació del pla especial.
Limita amb altres figures de planejament com serien els polígons d’actuació urbanística: el
PAU‐01 Mas Pou i el PAU‐02 Migdia.

Coordenades del lloc:
UTM x 509090.1

UTM y 4648431.3

( ETRS89 )
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Mapa topogràfic sobreposat amb plànol cadastral.(Font. ICC)

Figura 3.

Ortofotoplànol sobreposat amb plànol cadastral. (Font. ICC)
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DIRECTRIUS PRINCIPALS DE L’ESTUDI

L’EIIP és un document tècnic encaminat a preveure les conseqüències sobre el paisatge de
l’execució d’una proposta, i a exposar els criteris adoptats per a la seva integració
paisatgística.
El procés d’integració paisatgística ha d’ésser inherent al procés d’elaboració de la mateixa
proposta, per la qual cosa els criteris i mesures previstes al projecte seran les més
adequades i suficients per a garantir una correcta integració de l’actuació al paisatge.
L’EIIP es centrarà en l’anàlisi dels efectes generats en el paisatge per l’actuació prevista,
especialment aquelles accions que poden alterar la seva fesomia, la seva dinàmica i els seus
valors.
L’EIIP s’ha de poder adaptar raonablement a la naturalesa i a l’abast de cada proposta, és a
dir, ha de permetre seleccionar les variables més significatives i adequar els tipus de
documents a aportar.
1.6

SÍNTESI DE L’ACTUACIÓ

L’objectiu del PEU és l’ordenació dels terrenys situats al sud de l’església de Sant Pere entre
el camí a Peratallada (per l’oest) i el carrer Migdia (per l’est), que permetrà donar resposta a
les necessitats detectades de majors dotacions d’espais lliures del nucli, de protecció a
l’entorn de Sant Pere, i d’habilitat un espai d’aparcaments que ha de permetre restringir
l’estacionament de vehicles als carrers interiors del nucli de Palau‐Sator.
La finca actualment es troba en un sector de sòl no urbanitzable destinat en part a sistema
d’espais lliures, serveis tècnics i aparcament públic. El sector es troba situat dintre de
l’entorn de protecció del Conjunt Històric del nucli d’intramurs de Palau‐Sator.
1.7

MARC LEGISLATIU.

Els Estudis d’Impacte i Integració Paisatgística ( EIIP ) són documents tècnics previstos per la
legislació sobre paisatge i la legislació urbanística i territorial. En concret, el Decret
343/2006, de 19 de setembre, que desenvolupa la Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció,
gestió i ordenació del paisatge de Catalunya i que regula els estudis i informes d’impacte i
integració paisatgística, estableix la finalitat dels EIIP, determina els supòsits en què aquests
són perceptius i en descriu el contingut bàsic.
Per altre banda, aquesta és una actuació en sòl no urbanitzable regulada pel DL 1/2010, de 3
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme, i pel que disposa el Decret
305/2006, de 18 de juliol, que desenvolupa el Reglament de la Llei d’urbanisme, on
estableixen un seguit de supòsits en que determinades actuacions d’interès públic i
d’iniciativa privada, incorporin en el seu procés de tramitació un Estudi d’impacte i
integració paisatgística (EIIP).
El pla especial com actuació que es desenvolupa en sòl no urbanitzable s’ha incorporat a el
present Estudi d’Impacte i Integració Paisatgística.
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2. PLANEJAMENT VIGENT I INSTRUMENTS DE PAISATGE.
2.1

PLANEJAMENT VIGENT

El Planejament urbanístic municipal ve regulat pel que s’estableix en el Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal de Palau‐Sator, aprovat definitivament en data de 26 de juny de 2017
per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona i publicat en data de 27 de setembre de
2018.

Figura 4.

Emplaçament sobre plànol de Classificació del sòl segons el POUM. Font: RPUC.

La finca objecte del present projecte està situada segons el POUM de Palau‐Sator en sòl
classificat com a sòl no urbanitzable, en un àmbit delimitat com a PEU‐04, Entorn església de
Sant Pere, al nucli de Palau‐Sator, regulat pels articles 227 i 230 de l’esmentat POUM.
El sector, el qual està format per sòl no urbanitzable, està destinat en part a sistema d’espais
lliures, serveis tècnics i aparcament públic.
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DIRECTRIUS DE PAISATGE.

1. A continuació es descriuen els articles de les Normes d’ordenació territorial, que fan
referència a les Directrius Generals del Paisatge que es poden aplicar al present projecte
d’EIIP:
Article 1.7
Factors de valoració paisatgística
Mitjançant el Catàleg i les Directrius del paisatge, s’estableixen gradacions de valor en els elements
que componen el paisatge, als efectes de modular‐ne l’aplicació de les prescripcions relatives a la
protecció i ordenació que es determinen a les mateixes Directrius o puguin determinar‐se a instruments
d’escala més detallada.
En la valoració dels elements del paisatge, s’han de tenir en compte els següents valors:
– Estètics (qualitat de la forma i el color)
– Visuals (visibilitat, dimensió)
– Socials (freqüentació)
– Simbòlics (històrics, literaris, sentimentals)
– Econòmics (valor afegit dels productes, renda diferencial de les localitzacions) .
Article 1.8
Estratègies d’integració paisatgística
Les directrius i els altres instruments de regulació del paisatge poden establir estratègies d’integració
per als nous elements a construir en el paisatge, per a les quals s’ha d’optar per alguna de les tres
possibilitats següents, en funció de les característiques que hagi de tenir la construcció i les del
paisatge on se situa:
– L’harmonització / contextualització, quan la construcció sigui un element positiu o neutre en el
paisatge. Aquesta estratègia busca l’establiment d’una continuïtat entre els elements preexistents i els
nous. Aquest objectiu s’assoleix mitjançant la referència a determinades pautes (tipològics,
volumètriques, escalars, etc.) que permeten a l’observador establir una relació lògica entre ambdós
tipus d’elements. L’estratègia d’harmonització és preferent i pretén que les noves edificacions
s’integrin en el paisatge com a components positius o, com a mínim, neutres pel que fa a la qualitat
d’aquest paisatge.
– L’ocultació / mimetització, quan la construcció sigui un element negatiu en el paisatge. L’ocultació
pretén amagar, totalment o parcialment, la visió de certs elements que es considera poc desitjable des
de determinats punts de vista. En aquest cas, l’estratègia més emprada consisteix en la interposició
d’elements propis del paisatge (pantalles vegetals, motes, estructures, etc.) entre l’observador i els
elements que es volen ocultar. L’estratègia d’ocultació és la indicada en aquells casos en què no és
possible adoptar les mesures adequades per a ocultar o fer escassament perceptible la imatge d’allò
que es vol implantar. Aquesta estratègia pot complementar, quan convingui, la d’harmonització. La
mimetització té per finalitat confondre els elements propis del projecte amb els elements preexistents.
L’estratègia més freqüent en aquest cas és el camuflatge mitjançant la repetició de patrons existents
en el lloc (cromàtics, materials, formals, etc.), de manera que la percepció aïllada dels elements sigui
poc evident.
– La singularització / monumentalització, quan la construcció sigui un element paisatgístic d’especial
interès. La monumentalització consisteix en l’establiment de noves relacions entre els elements del
paisatge a partir del protagonisme atorgat a la presència d’un nou element o elements.
L’estratègia emprada en aquest cas és la utilització de l’harmonització, en que mitjançant les diverses
escales dels murs al voltant de l’església de Sant Pere, permeten a l’observador establir una relació
lògica entre la transició dels camps de conreu i el nucli de població. El projecte esdevindrà un nexe
entre els conreus i la zona urbana. Aquest projecte requereix un informe favorable de la Direcció
General de Cultura, degut a la proximitat amb l’església de Sant Pere que data del segle XII.
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Article 1.9
Components del paisatge
Amb la finalitat de sistematitzar‐ne el contingut, les Directrius generals adopten el següent llistat de
components o aspectes del paisatge que han d’ésser objecte de regulació normativa:
1. Geomorfologia
2. Aigua
3. Modelació agrària
4. Fites visuals i fons escènics
5. Extensió urbana
6. Construccions aïllades
7. Infraestructures lineals
8. Àrees especialitzades
9. Espais degradats
10. Miradors i itineraris

2. Pel que fa a les Directrius específiques del territori de les Comarques Gironines, el
Catàleg del paisatge de les Comarques Gironines divideix el territori en unitats de
paisatge, els terrenys de l’àmbit del present Estudi, es troben inclosos en la unitat 9,
“Empordanet‐Baix Ter”.
Aquest catàleg estableix una sèrie d’objectius de qualitat paisatgística a assolir en les
diferents unitats de paisatge. Alguns d’aquests objectius que poden tenir incidència en el
nostre àmbit són:
‐

OQP2‐Unes entrades dels nuclis urbans ordenades i projectades en relació
amb el paisatge circumdant, amb uns passejos arbrats recuperats i
reestructurats com a elements caracteritzadors del paisatge.

‐

OQP10‐Un sistema d’urbanitzacions ordenat i integrat en el paisatge, de
manera que es minimitzi el seu impacte visual i es valoritzi la seva imatge.

‐

OQP12‐Un sistema de construccions rurals tradicionals (masies, coberts,
cabanyes, murs de pedra seca, etc.) conservades i valoritzades on es
promouran el seu manteniment i la integració de les noves construccions amb
volumetries, materials i revestiments propis del lloc.

‐

OQP13‐Uns paisatges naturals ben conservats, amb qualitat paisatgística,
viables ecològicament i que compaginin l’activitat agropecuària, l’extracció de
recursos naturals i l’ús turístic de gaudi.

‐

OQP14‐Un paisatge agrícola de les planes de l’Empordanet‐Baix Ter, la Selva,
Valls d’Olot, Plana de l’Empordà, etc., preservat i ben gestionat arreu que
mantingui a cada lloc la diversitat d’elements que el caracteritzen i el doten
d’identitat pròpia.

En la part final del document es justifica el compliment d’aquestes directrius.
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NORMATIVA APLICABLE
1. Estudis i informes preceptius.
Article 4.1
Estudi d’impacte i integració paisatgística
1.

D’acord amb l’article 19 del Reglament de la Llei de protecció, gestió i ordenació del paisatge,
l’estudi d’impacte i integració paisatgística és un document tècnic destinat a considerar la
conseqüència que té sobre el paisatge l’execució d’actuacions, projectes d’obres o activitats i a
exposar els criteris adoptats per a la seva integració.

2.

A més dels casos que estableix directament l’article 20 de l’esmentat reglament i d’acord amb el
que assenyala l’apartat 1, lletra b) del mateix article, l’estudi d’impacte i integració paisatgística
ha de formar part de la documentació tècnica necessària per a la sol∙licitud de llicència en els
casos següents:
– Infraestructures i instal∙lacions que hagin de tenir una presència visual significativa en el
territori.
– Edificacions aïllades en el territori, ja sigui en sòl no urbanitzable (edificacions agrícoles,
ramaderes i d’activitats primàries en general) o en peces de sòl urbà que hagin de romandre
aïllades.
– Edificacions situades en la franja perimetral dels nuclis urbans que hagin de tenir una presència
important en la imatge exterior d’aquests.
– Transformacions de sòl que hagin d’afectar substancialment el paisatge rural.
– Tots els casos en què s’exigeix preceptivament l’informe d’impacte i integració paisatgística.

3.

El contingut de l’estudi d’impacte i integració paisatgística és el que estableix l’article 21 del
Reglament de la Llei de protecció, gestió i ordenació del paisatge. Quan, a criteri de l’administració
que ha de concedir la llicència o ha d’emetre l’informe, la integració paisatgística no sigui
satisfactòria, s’ha de denegar l’aprovació o l’autorització en aquells casos en què es consideri que
no hi ha cap fórmula raonable que solucioni els problemes constatats. En els altres casos, s’ha de
requerir el promotor de la construcció, edificació o instal∙lació perquè introdueixi les esmenes
necessàries per tal que la integració sigui satisfactòria. La resolució de l’administració ha
d’especificar els aspectes del projecte que cal modificar per fer‐lo paisatgísticament acceptable.

El POUM de Palau‐Sator deixa molt clar que cal un estudi d’impacte i integració paisatgística:
Article 230. PEU‐04 Entorn església de Sant Pere ‐ Palau‐Sator
(...)
4.

CONDICIONS D’ORDENACIÓ

El Pla incorporarà un Estudi d’Impacte i Integració Paisatgística que garanteixi la millor inserció
possible de l’actuació en el seu entorn i concreti les mesures correctores necessàries per tal de
minimitzar l’impacte paisatgístic de les noves instal∙lacions respecte al nucli històric de Palau‐Sator i
l’església de Sant Pere.
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A continuació es transcriuen els articles 19, 20 i 21 del Decret 343/2006, de 19 de setembre,
pel qual es desenvolupa la Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del
paisatge i es regulen els estudis i informes d’impacte i integració paisatgística:
CAPÍTOL 3. Estudi i informe d’impacte i integració paisatgística
Article 19. Estudi d’impacte i integració paisatgística
L’Estudi d’impacte i integració paisatgística és un document tècnic destinat a considerar les
conseqüències que té sobre el paisatge l’execució d’actuacions, projectes d’obres o activitats i a
exposar els criteris adoptats per a la seva integració.
Article 20. Obligatorietat
20.1 L’Estudi d’impacte i integració paisatgística es requereix en els següents supòsits:
a) en aquelles actuacions, usos, activitats i noves construccions en sòl no urbanitzable que s’han
d’autoritzar pel procediment previst a l’article 48 del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme.
b) en els supòsits en què així es requereixi pel planejament territorial o urbanístic.
c) en tots aquells altres supòsits en què així ho estableixi qualsevol llei o disposició de caràcter
general.
20.2 Aquest estudi ha de ser informat preceptivament, d’acord amb el que estableix l’article 22.2
d’aquest decret.
20.3 El promotor o promotora del projecte és la persona obligada a presentar l’Estudi d’impacte i
integració paisatgística que haurà de ser elaborat per persona tècnicament competent.
Article 21. Contingut
21.1 L’Estudi d’impacte i integració paisatgística ha de tenir el següent contingut:
21.1.1 La descripció de l’estat del paisatge: principals components, valors paisatgístics, visibilitat i
fragilitat del paisatge.
21.1.2 Les característiques del projecte: emplaçament i inserció, documents que defineixen el projecte
tals com alçats, seccions, plantes, volumetria, colors, materials i altres aspectes
rellevants.
21.1.3 Els criteris i mesures d’integració paisatgística: impactes potencials, anàlisi de les alternatives,
justificació de la solució adoptada, descripció de les mesures adoptades per a la prevenció, correcció i
compensació dels impactes.
21.2 L’estudi ha d’anar acompanyat dels documents gràfics necessaris que permetin visualitzar els
impactes i les propostes d’integració del projecte en el paisatge, així com de la informació referida a
l’estat del planejament en el qual s’insereix l’actuació.
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CATÀLEG DE PAISATGE DE LES COMARQUES GIRONINES

El catàleg de paisatge de les comarques Gironines divideix el territori en unitats de paisatge,
els terrenys objecte del present Estudi es troben inclosos dins de la unitat de paisatge
número 12 “Les Gavarres”:

Figura 5. Extret de la fitxa de la Unitat 9, del catàleg de paisatge de les comarques gironines.

Figura 6.

Mapa Unitats de paisatge del catàleg de paisatge de les comarques gironines.
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Aquest catàleg ha elaborat unes fitxes per a cada unitat de paisatge, amb la finalitat
d’assolir uns objectius de qualitat paisatgística i proposta de mesures i accions específiques
per a cada unitat. En aquest cas, es consideraran els objectius de qualitat paisatgística de la
fitxa de la unitat de paisatge de l’Empordanet – Baix Ter.
Dintre de les especificacions del Catàleg de paisatge de les Comarques Gironines, a la unitat
número 9, “Empordanet – Baix Ter”, s’extreuen els següents aspectes que poden ser
d’aplicació als terrenys del present estudi i del seu entorn:
AVALUACIÓ DEL PAISATGE.
Les debilitats, amenaces i fortaleses de la unitat són:
Debilitats:
‐

Les urbanitzacions del litoral que empobreixen el patrimoni paisatgístic no es poden
retirar i difícilment es pot minimitzar el seu impacte visual.

‐

Els continus urbans que s’estan formant al llarg d’algunes vies de comunicació als
entorns de Torroella de Montgrí dificulten la connectivitat paisatgística entre els
paisatges de muntanya i els de plana.

‐

La fragilitat del paisatge litoral degut a la pressió del turisme i la freqüentació,
especialment el cordó dunar i els aiguamolls darrera de les platges de Pals.

‐

La poca influència que els agents del territori tenen sobre la gestió que es fa de l’aigua
del riu Ter, i que tan necessària és per a la permanència dels conreus més rendibles, fa
que hi hagi una constant incertesa sobre la disponibilitat de la mateixa.

Amenaces:
‐

Un excessiu desenvolupament urbà dels pobles petits executat sense criteris
d’integració paisatgística.

‐

Els efectes del canvi climàtic poden ser una amenaça seriosa per als paisatges de
l’Empordanet i el Baix Ter.

‐

Una gestió del patrimoni hidràulic deixada exclusivament en mans del sector primari
està provocant la pèrdua de recs, molins i el desbrossament poc acurat de les lleres del
molts recs i rieres.

‐

Un desenvolupament sobredimensionat de noves infraestructures de comunicació,
principalment la carretera C‐31.

Fortaleses:
‐

El conjunt de petits nuclis rurals compactes amb importants valors estètics i històrics.

‐

L’heterogeneïtat paisatgística de l’Empordanet‐Baix Ter.

‐ Una plana agrícola extensa, amb sòl fèrtil i una bona xarxa d’irrigació facilita el
manteniment del paisatge actual.
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‐

La bona salut econòmica de què ha gaudit tradicionalment la zona permet valorar i
conservar el paisatge com es mereix.

‐

L’Empordanet i el Baix Ter són una de les zones més regulades per figures de
planejament territorial de Catalunya, fet que s’ha de reforçar amb la creació del Parc
Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter.

‐

La posició geogràfica de l’Empordanet i el Baix Ter pot ser estratègicament aprofitada
per a desenvolupar un model turístic sostenible en el qual la valorització del paisatge
seria un element clau.

‐

La presència d’un dels majors trams sense urbanitzar de la costa gironina, entre l’Escala i
l’Estartit, on hi destaquen grans penya‐ segats i petites cales.

‐

La creació de la revista Gavarres l’any 2002, que també tracta l’àmbit del Baix Ter i el
Montgrí, contribueix a reforçar el sentiment de pertinença de la població amb els seus
paisatges.

OBJECTIUS DE QUALITAT PAISATGÍSTICA
1. Uns espais naturals del Montgrí, les illes Medes, el Ter Vell, la Pletera i les Basses d’en
Coll, així com altres aiguamolls, estanys i ecosistemes inundables, definits i valoritzats
com a singularitats ecològiques i escèniques.
2. Un paisatge de maresmes i dunes restaurat i afermat com a tret característic de Baix
Ter.
3. Uns paravents de xiprers i unes tanques arbrades cuidats i protegits com a elements
estructurals i característics del patrimoni rural de l’Empordanet‐Baix Ter.
4. Un paisatge agrícola conformat per herbacis de secà, cereals i fruiters de regadiu,
combinats amb arrossars, preservat en la seva funció com a estructurador del paisatge, i
on es potenciï la seva diversitat i riquesa dintre d’un sistema altament productiu.
5. Uns nuclis que formen el patró d’assentament de l’Empordanet (Tor, la Tallada
d’Empordà, Ultramort, Parlavà, Vulpellac, Canapost, Ullastret, Serra de Daró, Gualta,
Palau‐sator, Peratallada, Fontclara, Viladamunt, Pals, Torrent, Fontanilles, Llabià,
Matajudaica, Casavells, Castell d’Empordà, Sant Feliu de Boada, Sant Julià de Boada i
Sant Iscle d’Empordà), preservats i revaloritzats, mantinguts com a referents visuals i
identitaris de qualitat.
6. Uns assentaments urbans de Torroella de Montgrí i l’Estartit ordenats i que no
comprometin els valors del paisatge que alberguen, ni els valors dels espais
circumdants.
7. Unes infraestructures lineals (xarxa viària, formada principalment per la C‐31, la C‐252,
la C‐66 i la GI‐643, i línies elèctriques) integrades en el paisatge i que millorin la
interconnexió del territori sense comprometre la continuïtat i la permeabilitat ecològica
i social.
8. Un paisatge on l’herència de patrimoni medieval i de construccions defensives com
castells i torres de guaita hi siguin rellevants (Castell del Montgrí, torre Martina, torre
Ferrara, torre Begura, el mas Ral, la torre Gran, torre Ponça i torre Quintaneta).
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9. Un sistema d’itineraris i miradors que emfatitzin les panoràmiques més rellevants i
permetin descobrir i interactuar amb la diversitat i els matisos dels paisatges de
l’Empordanet ‐ Baix Ter.
D’aquests nou punts el present projecte ha de donar compliment al punt vuit de manera
prioritària.
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II. DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE
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1. PAISATGE A ESCALA TERRITORIAL.
A continuació es transcriu la diagnosi territorial realitzada pel Catàleg de Paisatge de les
Comarques Gironines en l’àmbit d’Empordanet‐Baix Ter.
1.1

DESCRIPCIÓ DEL PAISATGE.

Aquest apartat té com a objectiu fer una “immersió” a gran escala en el paisatge propi de la
regió on s’actua.
L’àmbit de l’actuació objecte d’aquest estudi pertany al centre de la unitat de paisatge
anomenada l’Empordanet‐Baix Ter.
L’Empordanet‐Baix Ter marcat pel riu Ter el qual ha creat una plana al∙luvial, amb pendents
molt suaus fins a tocar del massís del Montgrí, al nord, i el massís de les Gavarres i les
muntanyes de Begur al sud.
A partir de la configuració del paisatge esmentada ja es pot deduir que el relleu de
l’Empodanet‐Baix Ter presenta un important contrast entre les morfologies suaus de la plana
al∙luvial i els pendents escarpats típics de les baixes muntanyes que voregen la costa
mediterrània gironina. La plana envolta el curs del Ter a banda i banda, i ocupa unes 12.000
hectàrees entre el mar i el límit occidental de la unitat de paisatge, situat 16 quilòmetres
aigües amunt.
El cordó dunar i les maresmes, formades a la costa, estan incloses en el Pla d’Espais d’Interès
Natural (PEIN) de Catalunya i també en la Xarxa Natura 2000. En la Xarxa Natura 2000, els
aiguamolls del Baix Empordà formen una única unitat junt amb l’Espai d’Interès Natural del
massís del Montgrí i de les illes Medes. Altres espais naturals inclosos a la Xarxa Natura
2000, i que estan inclosos de forma total o parcial dins la unitat de paisatge de l’Empordanet
– Baix Ter, són les Riberes del Baix Ter, l’Illa de Canet i les muntanyes de Begur, aquests dos
últims reconeguts també com a Espai d’Interès Natural.
Els boscos de ribera del tram baix del riu Ter, acollits a la xarxa Natura 2000, acullen
comunitats típiques de ribera com la salzeda amb sarga (Saponario‐Salicetum purpureae) i
suposen un important actiu per al refugi i nidificació de múltiples espècies d’ocells.
La vegetació espontània, tot i no disposar d’una gran superfície, amb unes 6.000 ha i el 25%
de la totalitat del territori, exerceix una influència important en la percepció del paisatge en
recobrir la major part de les superfícies elevades i els pendents.
A la transició entre la muntanya i la plana s’hi situen terrenys de terraprim, és a dir, terres de
pendents moderats, ja aptes per a l’establiment de l’agricultura, però amb elevats continguts
d’argila i sense accés a aigua que en permeti el regadiu.
Els nuclis habitats es distribueixen de forma més o menys homogènia per tota l’àrea de
l’Empordanet, deixant pràcticament lliure de construccions la plana del Baix Ter, més propera
al mar. També les proximitats del riu Ter pel perill d’inundabilitat que comporten aquests
espais, i les zones de muntanya. El nucli més important de la zona és Torroella de Montgrí,
amb uns 7.500 residents.
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El règim pluviomètric de l’àrea, amb uns 600 mm anuals de precipitació mitjana que
disminueixen amb la proximitat al mar, no permet l’establiment d’una vegetació massa
exuberant.
El principal eix viari de l’Empordanet i el Baix Ter és la carretera comarcal C‐31 que travessa
de nord a sud unint la Tallada d’Empordà amb Verges, Torroella de Montgrí i Pals. La
comunicació dels nuclis no creuats per aquesta via depèn d’una xarxa força densa de
carreteres secundàries, algunes d’elles molt ben integrades en el medi rural que travessen i
que ofereixen bones vistes de les poblacions. Aquestes vies, habitualment estretes,
transcorren entre la matriu agrícola, sigui de conreu de secà o de regadiu, amb trajectòries
força curvilínies malgrat la poca dificultat del terreny.

Figura 7. Imatge del paisatge de l’Empordanet‐Baix Ter. Foto. Observatori del paisatge

1.2

COMPONENTS DEL PAISATGE.

Relleu
A partir de la configuració del paisatge esmentada ja es pot deduir que el relleu de
l’Empodanet‐BaixTer presenta un important contrast entre les morfologies suaus de la plana
al∙luvial i els pendents escarpats típics de les baixes muntanyes que voregen la costa
mediterrània gironina. La plana envolta el curs del Ter a banda i banda, i ocupa unes 12.000
hectàrees entre el mar i el límit occidental de la unitat de paisatge, situat 16 quilòmetres
aigües amunt. En el sector prop de la desembocadura, els terrenys presenten un pendent
gairebé nul, imperceptible per l’observador humà. Més a l’interior, l’extensa esplanada
característica del curs baix del Ter és trencada per la presència de petits puigs i turons que
apareixen, en la seva majoria, isolats. Alguns exemples d’aquestes elevacions serien: el puig
de Font Pasquala (89 m), el puig Vilar (93 m), el puig d’en Tries (102 m), el puig d’en Ponç (96
m), el Montori (82 m), el turó de Sant Andreu (52 m) on hi ha les ruïnes del poblat ibèric
d’Ullastret, la muntanya dels Grossos (52 m) o el puig de Sant Iscle d’Empordà (32 m), tots
ells amb altituds situades entre la trentena i el centenar de metres. Les zones de plana més
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allunyades del riu Ter pel costat sud són en realitat formades pel riu Daró i se situen entre
uns perfils força més ondulats. Alçades superiors als 100 metres s’assoleixen en els primers
estreps de les Gavarres o a turons com el Quermany Gros (224 m) a la perifèria de les
muntanyes de Begur.
L’element més característic del relleu de l’Empordanet, però, és el massís del Montgrí, no tan
sols per la seva alçada, amb tres turons de poc més de 300 metres, sinó sobretot pel fet de
destacar entre les planes i el mar que l’envolten per tots costats, fent que sobresurti per
sobre la horitzontalitat que predomina arreu.

Figura 8. El fons escènic del Montgrí des del Padró de Pals. Foto: Observatori del paisatge

Hidrografia
La xarxa hidrogràfica de l’Empordanet‐Baix Ter està formada bàsicament per dues conques
(Ter i Daró). Enmig de la plana al∙luvial hi trobem gran quantitat de recs per als camps.
Aquesta plana de l’Empordanet està dotada de grans capes freàtiques amb gran quantitat
d’aigües subterrànies.
Conreu
A la transició entre la muntanya i la plana s’hi situen terrenys de terraprim, és a dir, terres de
pendents moderats, ja aptes per a l’establiment de l’agricultura, però amb elevats continguts
d’argila i sense accés a aigua que en permeti el regadiu. Aquestes zones han estat ocupades
tradicionalment pels olivars i les vinyes, però en els últims anys s’han anat abandonant o
destinant a la urbanització com en els casos dels nuclis d’Ullà, Torroella de Montgrí, l’Estartit,
i les urbanitzacions de la Torre Gran i la Torre Vella, properes a aquests dos darrers
assentaments. En l’actualitat sols es manté una estreta franja de conreus d’oliveres al peu
del sector occidental del massís del Montgrí.

ESTUDI D’IMPACTE I INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA DEL PLA ESPECIAL PEU‐04 ENTORN ESGLÉSIA
DE SANT PERE

21

Lluny dels rius Ter i Daró els terrenys són encara argilosos, ondulats i no tenen disponibilitat
d’aigua per a regar, amb la qual cosa el conreu que hi domina és l’herbaci de secà,
majoritàriament blat i ordi, tot i que també hi ha una bona presència d’userda. Se’n troben
unes 7.000 ha, que dibuixen una franja discontinua tot al voltant de la unitat de
l’Empordanet i el Baix‐Ter.

Figura 9. Camps de blat de moro amb les Gavarres de fons. Foto: Observatori del paisatge

Vegetació
Als terrenys més pobres, rocosos i abruptes les pinedes formen mosaic amb les garrigues i les
brolles, aquest tipus de vegetació també domina a les masses boscoses de la base de les
Gavarres. En aquests espais, el garric (Quercus coccifera) és la planta que hi predomina, tot i
que la presència d’espècies aromàtiques com el romaní o la farigola proporcionen en
determinades èpoques de l’any un paisatge vegetal que es pot percebre tant amb la vista
com amb l’olfacte.
Al Montgrí, el substrat calcari ha condicionat fortament les característiques del paisatge
vegetal. Els sòls són prims i només en el fons d’algunes dolines s’acumula un gruix de sòl
suficient que ha permès tradicionalment l’establiment de conreus, la majoria avui ja
abandonats. A bona part del massís hi predomina la vegetació arbustiva i les pinedes clares
de pi blanc, les quals darrerament han augmentat la seva superfície a causa de les
repoblacions. En conjunt, garrigues, brolles i pinedes configuren grans masses de vegetació
que estan sota un permanent risc d’incendi. Les espècies de fauna més remarcables del
Montgrí són el rat‐penat de cova (Myniopterus sp.) i algunes espècies d’ocells rapinyaires,
com l’àliga cuabarrada (Hieraaetus fasciatus), el duc (Bubo bubo) o el falcó peregrí (Falco
peregrinus).
A la costa hi destaca la vegetació de les dunes i les maresmes. El cordó litoral de dunes s’ha
conservat en un tram més o menys continu que s’estén des de la Pletera, a l’Estartit, fins a la
platja de Pals, encara que en molts sectors només hi resta la foredune o duna davantera ja
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que les urbanitzacions i els càmpings han ocupat la resta del paisatge dunar. Hi són presents
la majoria de les espècies psammòfiles pròpies de les crestes dunars com el lliri de mar
(Pancratium maritimum), l’equinofora (Echinophora spinosa), el violer marí (Matthiola
sinuata), la corretjola marina (Calystegia soldanella) i moltes altres plantes que troben en les
dunes el seu hàbitat exclusiu, per la qual cosa el retrocés i el deteriorament de les dunes
suposa una amenaça a la seva supervivència. En aquest sentit cal destacar la presència en
punts molt localitzats de les dunes de Pals de l’espècie Stachys maritima, una planta de les
dunes fixades que figura com a espècie «en perill d’extinció» al projecte de decret de creació
d’un catàleg de flora amenaçada autòctona de Catalunya.

Figura 10. Pineda de pi blanc. Observatori del paisatge

Elements construïts
Els nuclis habitats es distribueixen de forma més o menys homogènia per tota l’àrea de
l’Empordanet, deixant pràcticament lliure de construccions la plana del Baix Ter, més propera
al mar. També les proximitats del riu Ter pel perill d’inundabilitat que comporten aquests
espais, i les zones de muntanya. El nucli més important de la zona és Torroella de Montgrí,
amb uns 7.500 residents.
La vila de Torroella de Montgrí és el nucli de major magnitud de l’àmbit del Baix Ter, que
inclouria, a més, els pobles d’Ullà, l’Estartit, Gualta, Pals, Fontanilles, Llabià, Palau‐Sator,
Fontclara, Sant Julià de Boada, Sant Feliu de Boada, Serra de Daró, Sant Iscle d’Empordà,
Verges, la Tallada d’Empordà, Canet de la Tallada i Bellcaire d’Empordà. Torroella de
Montgrí és el centre comercial per excel∙lència del seu àmbit, fet que n’ha comportat el
creixement més o menys sostingut de la població, i la implantació d’un bon nombre de
negocis relacionats amb l’alimentació, el camp i el turisme. Tradicionalment els habitants del
Baix Ter han aprofitat la fertilitat de les terres i la disponibilitat d’aigua per viure d’una
agricultura altament productiva, més centrada en la producció de cereal, fet que s’ha traduït
amb una major presència al medi rural de sitges, coberts i magatzems de maquinària més
que no pas de granges com en el cas dels territoris més interiors.
Els petits pobles de la zona són nuclis rurals, amb cases de pedra i amb unes taxes de
creixement urbanístic gairebé congelades al llarg de molts anys. Aquesta dinàmica, però, ha
canviat durant els últims temps, amb la irrupció del turisme com a principal indústria de

ESTUDI D’IMPACTE I INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA DEL PLA ESPECIAL PEU‐04 ENTORN ESGLÉSIA
DE SANT PERE

23

l’àmbit. El desenvolupament turístic ha permès al llarg dels últims 50 anys la consolidació de
nuclis com el de l’Estartit i la proliferació d’urbanitzacions com les de la Torre Gran i la Torre
Vella al peu del Montgrí, la Pletera entre l’Estartit i la desembocadura del Ter, Mas Pinell
entre la desembocadura i les basses d’en Coll i la urbanització amb apartaments individuals a
la platja de Pals i masos de Pals. Un altre aspecte remarcable del desenvolupament turístic i
que marca el paisatge del Baix Ter és l’aparició d’instal∙lacions associades a la pràctica del
golf. Actualment la plana compta amb tres camps de golf i un de pitch & putt.
A l’extrem sud‐oest hi ha una sèrie de municipis de petites dimensions com Forallac,
Canapost, Peratallada, Ullastret, Casavells, Parlavà, Rupià, Ultramort i Foixà. Tots aquests
pobles i alguns nuclis encara més petits presenten característiques prou similars, estant
molts d’ells situats sobre turons o petites elevacions del terreny, amb construccions
generalment baixes i situades per sota del campanar de l’església, que sol ser l’element que
sobresurt clarament del seu perfil. Presenten un aspecte eminentment rural, amb cases de
pedra, i amb un pes específic important de la ramaderia, fet que es tradueix en una presència
remarcable de granges habitualment disseminades, però en ocasions encara enclavades dins
els límits del nucli del poble.
Elements visuals
El mosaic agroforestal dels terrenys més ondulats i aturonats de l’interior de l’Empordanet
presenten també un gran valor estètic. És un patró paisatgístic constituït per terrenys planers
o suaument ondulats, on hi predominen els conreus envoltats per claps de bosc. Una densa
xarxa de camins rurals i d’estretes carreteres creuen l’espai. En alguns punts els arbres
plantats a banda i banda de la carretera introdueixen un marcat contrast entre la
horitzontalitat dominant i la verticalitat de les espècies forestals. És un paisatge articulat al
voltant de les nombroses masies i els petits nuclis rurals que es distribueixen densament en el
territori.
És de menció obligada la transformació que pateixen aquests paisatges en funció de l’estació
de l’any, que poden passar de presentar cromatismes d’un verd intens a la primavera i estiu
o el daurat dels camps de blat, a un color marró terrós durant tot l’hivern o ser de color blau
per la reflexió del cel sobre els camps d’arròs inundats. Els petits nuclis, sovint d’origen
medieval, encimbellats sobre els puigs que hi ha escampats per l’Empordanet completen la
postal de l’àmbit rural.
El paisatge sorprenent, per desconegut, de les dunes de la platja de Pals, els penya‐segats del
massís del Montgrí, amb una caiguda quasi vertical sobre el mar, i el perfil de les illes Medes
sobre l’horitzó, proporcionen una imatge molt representativa del paisatge costaner que
sovint ha estat objecte de representació pictòrica per part dels paisatgistes atrets pels valors
estètics de l’Empordanet ‐ Baix Ter.
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Figura 11. Conreus amb claps de bosc. Observatori del paisatge

Figura 12. Arbres plantats a banda i banda de la carretera. Observatori del paisatge

Figura 13. Masia fortificada. Observatori del paisatge
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VALORS PAISATGÍSTICS

Els valors estètics del paisatge de l’Empordanet i el Baix Ter són un dels seus principals
actius. Els contrastos de colors i textures entre la plana i la muntanya, el mar i la terra, els
rius i els conreus, les maresmes i els camps d’arròs, els turons i els pobles, constitueixen uns
mosaics paisatgístics de gran valor estètic i amb un gran poder d’atracció pel visitant.
Els primers valors històrics del paisatge de l’Empordanet fan referència als elements d’època
prehistòrica. El Cau del Duc de la Muntanya de Santa Caterina i el Cau del Duc de la
Muntanya d’Ullà eren refugis per als homínids presents a la zona ara fa entre 300.000 i
150.000 anys.
També cal destacar el conjunt ibèric del turó de Sant Andreu d’Ullastret, de l’edat mitjana hi
hauria elements i monuments emblemàtics com el castell del Montgrí, gran multitud de
torres de defensa i muralles que despunten en tot l’àmbit com el castell d’Empordà, a la
Bisbal, el castell de Peralta a Forallac i el castell de Foixà.
Finalment, algunes poblacions mantenen els nuclis medievals perfectament conservats com
Peratallada i Pals, i un gran nombre de pobles mantenen les esglésies d’estil romànic i
preromànic.
Malgrat ser un component essencial dels valors històrics de la plana, els recs acabats
d’esmentar van néixer exclusivament com un recurs per tal de millorar la productivitat de la
plana. El regadiu permet incrementar considerablement els valors productius del paisatge,
així, un paisatge dominat per conreus herbacis de regadiu, de camps de fruiters i d’arrossars
aporta en l’actualitat beneficis econòmics sensiblement majors als que pot generar un
paisatge de secà o un de forestal. En els àmbits més allunyats de la plana al∙luvial, on domina
el mosaic agrícola de camps de secà i els claps forestals, les granges de bestiar escampades
pel paisatge en són el principal actiu productiu.
Els valors socials es posen de relleu amb l’allau de gent que el freqüenta sobretot els caps de
setmana i durant l’estiu, visitants que hi cerquen repòs o bé activitats d’esbarjo a l’aire lliure,
des del senderisme, a la BTT, el cicloturisme, o l’espeleologia.
Un dels valors simbòlics de l’Empordanet – Baix Ter, compartit amb la resta de l’Empordà, és
el paisatge emmotllat per la tramuntana, de la qual s’ha dit sempre que confereix el seu
caràcter al paisatge empordanès i també a la gent que l’habita.
1.4

DINÀMIQUES

El gruix i el caràcter del paisatge de l’Empordanet i el Baix Ter va inevitablement lligat al
destí de l’agricultura, que amb la seva activitat confereix la seva empremta a la major part
del paisatge.
Les zones forestals es mantindran més o menys igual que en l’actualitat, tant en extensió
com en estat de gestió; també és desitjable i previsible que es puguin mantenir les zones de
conreus de cereals de secà que limiten amb les masses forestals de les Gavarres. Els canvis
més notables arribaran a la plana fèrtil i irrigada.
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Per últim, a mitjà i llarg termini el medi rural pot viure importants transformacions si es
consolida la creixent demanda d’energies alternatives. D’una banda els agricultors podrien
substituir els conreus de gra pels de plantes oleaginoses com la colza, emprades per a
l’elaboració de biocombustible, fet que suposaria una transformació estètica i del
cromatisme de la plana i també de l’Empordanet més interior. D’altra banda, alguns dels
terrenys que en l’actualitat ocupen els conreus podrien destinar‐se a la implantació de camps
de plaques fotovoltaiques per a l’aprofitament de l’energia solar. Ja en l’actualitat s’està
tramitant la implantació d’una petita superfície d’aquest tipus a Foixà.
Pel que fa a les infraestructures, l’ampliació de la carretera C‐31 pot suposar alguna alteració
substancial del paisatge i de les dinàmiques que s’hi produeixen. Caldrà veure, però, si a llarg
termini també es desenvolupa una via fèrria a l’entorn de les Gavarres, fet que afectaria,
sobretot, la dinàmica social de l’àrea gràcies a la millora de l’accessibilitat vers la ciutat de
Girona.
L’urbanisme lligat al creixement residencial i al turisme, sigui estival o de cap de setmana,
seguirà influenciant sobre l’entorn paisatgístic de molts pobles, sobretot els nuclis rurals de
l’Empordanet. El Pla Director Territorial de l’Empordà defineix una estratègia de creixement
moderat pels municipis més grans (Torroella de Montgrí i Pals). Tanmateix, també assigna
una estratègia de creixent de reequilibri per a alguns nuclis de petita dimensió, com Gualta,
Fontanilles, Palau‐Sator, Torrent o Regencós de Montgrí.
Pel que fa al turisme, es probable que se segueixi experimentant un auge el turisme rural i
ambiental. Moltes masies i cases rurals poden adoptar aquest model de turisme com a recurs
i alternativa o complement a l’activitat agrària. Tant a l’Empordanet com al Baix Ter encara
hi ha molt potencial en aquest sector. En la mateixa línia, el parc natural pot ser un reclam
per un perfil de turista que cerca la tranquil∙litat i la qualitat paisatgística de les àrees
naturals protegides.
Caldrà observar els possibles efectes del canvi climàtic sobre la pujada de l’aigua del mar, ja
que poden alterar el perfil de la costa tot accelerant les dinàmiques d’erosió i afectar les
platges, zones dunars i fins i tot zones edificades. Per últim els riscos geològics també tenen
influència sobre el paisatge de l’Empordanet i el Baix Ter, amb habituals despreniments de
masses de roca calcària de les parets del massís del Montgrí i de les Illes Medes.
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2. PAISATGE DEL LLOC I PROJECTE
2.1

DESCRIPCIÓ I VISIBILITAT DE L’EMPLAÇAMENT
 ESTRUCTURA DEL LLOC

El terreny on es preveu l’actuació està situat al sud de l’església de Sant Pere entre el camí a
Peratallada (per l’oest) i el carrer Migdia (per l’est), corresponent a la parcel∙la núm. 186 del
polígon número 1 del cadastre, en el terme municipal de Palau‐Sator.
La banda sud de l’àmbit d’actuació limita amb part de la finca matriu, la ja anomenada
parcel∙la 186 del polígon número 1 del T.M. de Palau‐Sator. A més a més, limita també amb
una altra finca de caràcter agrícola. A la banda est i oest limita amb el carrer Migdia i el camí
a Peratallada, respectivament. Aquestes dues vies facilitaran l’accés a l’àmbit del projecte.
Finalment, per la part nord, limita amb l’Església de Sant Pere de Palau‐Sator, datada del s.
XII, i també limita amb una altra finca pendent d’actuació urbanística, el PAU‐02 MIGDIA.
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Figura 15.

Croquis perspectiva emplaçament.

El terreny on es realitzarà l’actuació té una superfície, segons el POUM de Palau‐Sator, de
4.637 m2.
L’àmbit d’actuació està format per una esplanada, situada entre les cotes +18.60 i la +18.10,
situades als costats est i oest respectivament, amb un lleuger ascens de la cota a la part
central del terreny, on arriba fins a la cota +20.30 metres. Actualment no hi ha cap edificació
dins l’àmbit d’actuació.

Figura 16.

Croquis secció transversal emplaçament.

La finca matriu està ubicada entre els dos accessos provinents del sud al nucli de Palau‐
Sator, en el límit entre el sòl urbà i el no urbanitzable. Classificació actual de la finca.
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Imatge de l’àmbit des de la carretera de Peratallada. Façana oest

Figura 18.

Imatge de l’àmbit des del carrer Migdia. Façana est.

Carrer Migdia
Carretera a
Peratallada

Figura 19.

Ortofotoplànol 3D.
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Figura 20.

Ortofoto 3D, vista ampliada.

Figura 21. Imatge de l’àmbit des de la carretera a Peratallada, al costat de
l’església. Façana oest.



ANÀLISI DE LA VISIBILITAT DE L’EMPLAÇAMENT.

L’àmbit de l’actuació es troba en una zona plana, al sud de l’església de Sant Pere, i del nucli
històric de Palau‐Sator, entre la carretera a Peratallada i el carrer Migdia. Envoltat de camps
de conreu. És un emplaçament perfectament visible des de les vies d’accés al nucli de Palau‐
Sator, i des dels camps que hi ha propers a l’àmbit.
La conca visual, els punts d’observació, els recorreguts visuals i les corresponents vistes
fotogràfiques són factors de visibilitat d’especial importància per poder caracteritzar el
paisatge existent.
S’entén per conca visual l’àmbit del territori que és visible des del punt d’implantació de la
proposta. A continuació s’adjunta imatge de la representació de la conca visual que es
distingeix des de l’àmbit del present estudi. Per la condició topogràfica del sector, amb un
terreny pràcticament planer, fa que la conca visual sigui molt àmplia, sobretot en la banda
sud de l’àmbit, en la qual no hi ha edificacions ni masses pantalles vegetals que puguin
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dificultar la visió. Al contrari que al costat nord, on hi trobem el nucli de Palau‐Sator, amb
construccions que no permeten visibilitzar el sector més enllà de l’església de Sant Pere.
La delimitació de la conca visual s’ha fet des del terreny, cercant tots els punts d’observació.
La conca visual real, és a dir, la conca en què influeix la vegetació actual de les finques
adjacents i dels marges, redueix considerablement el con visual, degut a que es tracta d’una
plana i l’extensió podria ser molt major. Un cop vist “in situ”, es constata que la finca gairebé
només és visible des de la zona frontal sud.
Des de la banda nord no hi ha conca visual, ja que les edificacions del nucli de Palau‐Sator en
dificulten la visió.

N2
N1

N3

S1
S2
S5
S3

S4

Figura 22.

Conca visual real.

A continuació es presenten les fotografies d’aquests principals punts d’observació i
recorreguts visuals, i de les panoràmiques de l’àmbit d’estudi contemplades des d’aquests.
Es pot comprovar que donat que l’ordenació és molt planera, l’àmbit és poc visible.
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Emplaçament àmbit

Figura 23.

Punt d’observació NORD núm.N1.

Emplaçament àmbit

Figura 24.

Punt d’observació NORD núm.N2.
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Emplaçament àmbit

Figura 25.

Punt d’observació NORD núm.N3.

2. Punt d’observació SUD, des del vial d’accessos sud a Palau‐Sator.

Emplaçament àmbit

Figura 26.

Visita de l’àmbit des del punt S1.
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Emplaçament àmbit

Figura 27.

Vista de l’àmbit des del punt S2.

Emplaçament àmbit

Figura 28.

Vista de l’àmbit des del punt S3.
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Emplaçament àmbit

Figura 29.

Vista de l’àmbit des del punt S4.

Emplaçament àmbit

Figura 30.

Vist de l’àmbit des del punt S5.
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 ALTERNATIVES D’UBICACIÓ
No s’han estudiat alternatives d’ubicació, atès que el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal
de Palau‐Sator, aprovat en data 26 de juliol de 2017 i publicat en data 27 de setembre de
2018, considera l’àmbit d’estudi com un pla especial urbanístic (PEU). En aquest cas, el PEU‐
04 – Entorn església de Sant Pere, pretén ordenar els terrenys del voltant de l’església i dotar
d’espais lliures i habilitar un espai d’aparcament.
L’emplaçament objecte del present estudi, són terrenys en els quals es troben en el límit
entre l’urbà i l’agrari, entre el sòl urbà i el no urbanitzable. Actualment en l’àmbit s’hi
desenvolupa l’activitat agrària.
L’elecció d’aquest emplaçament, tot i així, evita fer accessos nous, ja que és molt proper al
camí a Peratallada i al carrer Migdia, i tampoc s’hi talaran arbres, ja que actualment tampoc
n’hi ha, ja que s’hi desenvolupa el conreu.
D’acord amb aquests plantejaments, la finca objecte del projecte satisfà els criteris de
localització perquè:
‐

El lloc on es troba situat l’edifici és de topografia planera, a tocar del nucli de Palau‐
Sator, que minimitza l’exposició visual a la cara nord, i per camps de conreu a la cara sud,
entre la qual s’hi troba vegetació en alguns marges i redueixen en gran part l’exposició
visual.

‐

L’emplaçament es troba situat al costat del camí a Peratallada i el carrer Migdia, amb el
nucli de Palau‐Sator a un costat, el qual té construccions i instal∙lacions existents, fet que
minimitza l’exposició visual des de la zona urbana.

‐

El terreny de l’emplaçament correspon a una finca qualificada de sòl no urbanitzable
(SNU). Tot i així, segons indica el POUM de Palau‐Sator, aquest àmbit es troba dins d’un
Pla Especial Urbanístic (PEU), per a poder ordenar els terrenys.

‐
Figura 31.

Ortofoto any 2017. Font. ICC
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PROGRAMA I REQUISITS DEL PROJECTE
FINALITAT I JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE

La voluntat del PEU és l’ordenació dels terrenys situats al sud de l’església de Sant Pere entre
el camí a Peratallada (per l’oest) i el carrer Migdia (per l’est), que permetrà donar resposta a
les necessitats detectades de majors dotacions d’espais lliures del nucli, de protecció a
l’entorn de Sant Pere, i d’habilitat un espai d’aparcaments que ha de permetre restringir
l’estacionament de vehicles als carrers interiors del nucli de Palau‐Sator.


COMPONENTS DEL PROJECTE.

És voluntat de l’Ajuntament de Palau‐sator, com estipula el POUM del municipi en l’article
230, destinar el sector de sòl no urbanitzable a sistema d’espais lliures, serveis tècnics i
aparcament públic.
El sector es troba situat dintre de l’entorn de protecció del Conjunt Històric del nucli
d’intramurs de Palau‐Sator.
L’àmbit del pla especial urbanístic correspon als límits assenyalats en els plànol del PEU amb
una superfície de 0,46 ha. I on de manera específica es determina:
a) L’ordenació de 2.250 m² de sòl per destinar‐los a espais lliures.
b) L’ordenació de 2.387 m² de sòl per destinar‐los a vialitat, aparcaments i serveis tècnics.


REQUISITS TÈCNICS I FUNCIONALS

Els requisits tècnics i funcionals que requereix l’àmbit són la incorporació del present Estudi
d’Impacte i Integració Paisatgística que garanteixi la millor inserció possible de l’actuació en
el seu entorn i concreti les mesures correctores necessàries per tal de minimitzar l’impacte
paisatgístic de les noves instal∙lacions respecte al nucli històric de Palau‐Sator i l’església de
Sant Pere.
Segons s’especifica també en l’article 230. PEU‐04 Entorn església de Sant Pere, del POUM
de Palau‐Sator, l’ajuntament d’aquest municipi obtindrà els terrenys segons els pactes
recollits en el conveni urbanístic que acompanya el POUM. L’Ajuntament, a més, serà el
promotor de la redacció del PEU i de les obres d’urbanització.
Així doncs, també caldrà seguir els requisits tècnics referents a les superfícies del sector.
L’àmbit del pla especial urbanístic correspon als límits assenyalats en els plànol del PEU amb
una superfície de 0,46 ha.
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Les superfícies a ordenar de manera específica són les següents:

ESPAIS LLIURES
VIALITATS, APARCAMENTS I SERVEIS TÈCNICS

SUPERFÍCIE A
ORDENAR POUM ( m2)
2.250 m2
2.387 m2

Espais
lliures

Vialitats,
aparcaments i
serveis
tècnics

Figura 32.

ACCESSOS
PROTECCIÓ PAISATGÍSTICA
SERVEIS TÈCNICS

Planta ordenació. POUM Palau‐Sator

SUPERFÍCIE A
ORDENAR PLA ( m2)
2.376,40 m2
2.250,00 m2
10,60 m2

Aquesta ordenació prevista en el POUM s’ordena de manera molt similar en els plànols
d’ordenació del present Pla Especial.
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Planta zonificació.

VISIÓ INTEGRAL DEL PROJECTE (ESTAT INICIAL I ESTAT FINAL)
 INSERCIÓ DEL PROJECTE I VISIÓ GLOBAL DE L’ORDENACIÓ.

El pla té l’objectiu d’ordenar l’àmbit per dotar de majors dotacions d’espais lliures del nucli
de Palau‐Sator, de protecció a l’entorn de l’església de Sant Pere, i d’habilitar un espai
d’aparcaments que ha de permetre restringir l’estacionament de vehicles als carrers
interiors del nucli de Palau‐Sator.
La integració en el paisatge s’aconsegueix duen les franges d’aparcaments a l’extrem sud de
l’àmbit, envoltades de vegetació. Aquests aparcaments es situaran en el nou vial que
comunica la carretera a Peratallada i el carrer Migdia.
Pel que fa a l’espai lliure, es realitzaran un seguit de parterres més elevats del nivell original
del terreny, a tot vol de l’església i també de l’àmbit, creant una forma de ferradura, amb
diversos accessos per així poder conduir els visitants i ciutadans de la vila a l’església de Sant
Pere, o bé a la carretera de Peratallada que dóna accés al nucli. La resta d’espai lliure, que
queda al centre, s’hi realitzaran plantacions d’espècies vegetals autòctones per crear un
filtre entre el nou vial i la part peatonal annexa a l’església.
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Croquis visió global del projecte.

En aquesta visió general del projecte, es pot apreciar l’entrada al nucli de Palau‐Sator, a
través del camí a Peratallada, ordenat a través de les plantacions d’arbres i del muret ja
existent restaurat. Aquesta disposició permet que la vista a l’església de Sant Pere sigui clara,
i exerceixi de punt de referència a mesura que el visitant arriba a la vila.

Figura 35.

Passeig peatonal, a tocar del camí a Peratallada, amb l’eslgésia de Sant Pere de fons.

La disposicó dels murets de pedra està condicionada als recorreguts de les persones,
facilitatnt la circulació per tota la zona d’esbarjo, i per a conduir els visitants fins al nucli de
Palau‐Sator, tot passant si es vol per davant de l’església de Sant Pere. A més, aquests
murets, poden usar‐se en forma de banc lineal.
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Imatge del passeig peatonal amb l’església de Sant Pere i els seus accessos al fons.

Per tal d’accedir al passeig peatonal i salvar el petit desnivell respecte la resta de zona
d’esbarjo es realitza a través de rampes totalment adaptades a persones amb mobilitat
reduida. Igual que per accedir a l’església, en que es dota d’unes escales i una rampa
adaptada.

Figura 37.

Imatge de l’entrada al vial des del carrer Migdia.
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Per tal de millorar la connectivitat del nucli, i evitar així que el trànsit rodat hagi d’entrar‐hi,
es connecta el camí a Peratallada i el carrer Migdia a partir d’un vial. Aquest es guiarà en
bona part per un muret de pedra dins l’àmbit del PAU‐02.
 ITINERARIS I RECORREGUTS
La disposició de l’àmbit afavoreix la recollida de visitants des de les zones d’estacionament i
l’espai lliure central cap al passeig peatonal en forma de ferradura, la qual condueix al nucli
de Palau‐Sator, ja sigui passant o no per just davant de l’església de Sant Pere, o bé pel camí
a Peratallada.
Amb la geometria proposada s’afavoreix clarament l’accés a l’església i al seu entorn
avavorint clarament l’església com a element patrimonial que aporta valor al nucli urbà.

Figura 38.

Conjunt de recorreguts i itineraris que es creen en l’àmbit.

 ALTERNATIVES D’ORDENACIÓ.
No s’han plantejat alternatives d’ordenació, ja que tal i com marca el POUM de Palau‐Sator,
l’àmbit del PEU‐04 Entorn església de Sant Pere, està totalment definit, tant a nivell gràfic
com numèric.
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 VALORACIÓ GLOBAL DELS CANVIS INDUÏTS PEL PROJECTE
Com a efectes paisatgístics potencialment positius, el projecte permetrà destacar l’església
de Sant Pere i tot el que serien els seus accessos, igual que tot l’àmbit d’entrada sud del nucli
de Palau‐Sator. A més, permetria restringir el trànsit rodat dins el seu nucli.
El projecte permetria realitzar un espai de transició entre la zona urbana i l’espai agrícola,
espai que ara mateix no existeix, i no es percep aquesta transició.
Els efectes potencialment negatius que podrien provocar una pèrdua de qualitat són la
concentració de visitants i vehicles en un punt focalitzat del nucli de Palau‐Sator.
2.4

ANÀLISI SISTEMÀTICA DE LES TRANSFORMACIONS.
 TOPOGRAFIA

La topografia proposada s’adapta a la de la finca actual, en que es mantindrà la mateixa cota
pràcticament igual a la que existeix ara. Tant sols es requerirà de moviments de terres per tal
d’emplenar els murs que es creen en forma de ferradura, pels quals la cota serà superior en
una mitjana de +0.45 m respecte al nivell del terreny inicial.
Així mateix, també serà necessari incorporar tubs de drenatge a les cunetes perimetrals per
dirigir l’aigua cap a les línies d’escorrentia natural, situades a banda i banda de l’àmbit.
Incidència paisatgística: Les cotes i els nivells previstos en el projecte permeten que no
aparegui una morfologia aliena al lloc. Impacte limitat.
 VEGETACIÓ
Actualment en l’emplaçament de l’actuació s’hi situa un camp de conreu de secà. El projecte
ja preveu la plantació de vegetació arbòria i arbustiva d’espècies autòctones.
Els petits talussos resultants de l’anivellament del terreny seran recolonitzats en poc temps
per la vegetació herbàcia i no es preveu que calgui accelerar‐ne la revegetació.
Incidència paisatgística: El terreny on es durà a terme l’actuació s’hi afegirà vegetació
arbòria i arbustiva, mancada actualment. Impacte positiu.
 HIDROGRAFIA
En els límits est i oest de l’àmbit d’actuació hi ha situats uns petits recs, els quals no es
preveu realitzar‐hi cap actuació, mantenint‐lo tal i com està.
La major part dels paviments serà de tipus tou i permeable.
No es produirà cap impacte sobre cursos d’aigua permanents ni temporals.
Incidència Paisatgística: No existeix impacte.
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 CONSTRUCCIONS I INSTAL∙LACIONS
No es preveu cap tipus d’edifici, tant sols una instal∙lació de servei tècnic, com és un
transformador elèctric. Aquest transformador elèctric substituirà un transformador elèctric
que es troba elevat en un pal, fora de l’àmbit d’actuació.
La instal∙lació es preveu camuflar respecte a l’entorn amb la utilització de materials i colors
harmònics amb el context, que minimitzin la presència de les construccions i que no les
converteixin en un focus d’atracció visual amb un impacte negatiu.
Incidència paisatgística: El tractament dels paviments de l’activitat s’adapta a la morfologia i
cromatisme del lloc; així com també, l’elecció del cromatisme de les façanes del
transformador elèctric, ajuden a reduir‐ne l’impacte visual. El POUM de Palau‐Sator ja
estableix un seguit de requeriments pel que fa als materials i als seus cromatismes. Així
doncs amb l’aplicació de les mesures que s’expliquen en el següent apartat s’aconseguirà
que la incidència de la proposta sigui menor.
 URBANITZACIÓ
La urbanització de l’àmbit es realitzarà de forma ordenada, realitzant el mínim d’elements
volumètrics necessaris, usant paviments tous i permeables, usant vegetació d’espècies
autòctones, etc.
Incidència paisatgística: S’aplicaran mesures correctores per a reduir l’impacte que es pugi
realitzar en el medi pel que fa a volumetries, altures, cromatismes, etc.
 ENLLUMENAT
Es proposa una il∙luminació d’orientació en els passejos, ja sigui de forma longitudinal en el
mur del camí a Peratallada i també del mur perimetral de l’església, com també en la resta
de passeig.
En la zona d’aparcaments i vial, l’enllumenat serà més general, a través de columnes de
mitjana altura.
Incidència paisatgística: Es minimitzarà el màxim possible la contaminació lumínica, sempre
complint els barems que estableix la normativa en aquest sentit, per tal de no afectar la
fauna i la flora dels ecosistemes adjacents. Impacte limitat.
 ÚS
Els usos de l’àmbit seran diversos, des de la part més septentrional d’aquest, en que els usos
es basaran en el lleure, el passeig i el joc, com també en l’ús viari, a través d’un vial de
connexió entre el camí a Peratallada i el carrer Migdia i també els estacionaments de
vehicles. Finalment, un petit espai es destinarà als serveis tècnics.
Incidència paisatgística: Els usos per aquest àmbit seran compatibles per a l’entorn, i on
s’aplicaran certes mesures correctores per evitar un impacte menor per el medi.
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 PERCEPCIÓ VISUAL
L’exposició visual de l’àmbit d’actuació variarà lleugerament, actualment s’hi emplaça un
camp de conreu de secà, i es preveu realitzar‐hi un petit moviment de terres, per tal de
dignificar l’església de Sant Pere. A més, es preveu, realitzar un seguit de plantacions
d’espècies autòctones, tant arbòries com arbustives per dotar de l’àmbit d’espais d’ombra
per tal de fer‐lo més agradable i constituir d’aquesta manera d’espais lliures per a les
persones.
Per tant, la conca visual es modificarà lleugerament.
Des de l’àmbit mateix, la fesomia del lloc canviarà substancialment perquè s’ordenaran els
terrenys, com mana el PEU‐04 del POUM, a través d’espais lliures, propers a l’església de
Sant Pere i també a través d’habilitar un espai d’aparcaments i de serveis tècnics.
Des de l’exterior de l’àmbit d’actuació, el canvi serà rellevant. Els voltants de l’església de
Sant Pere es transformaran per realçar el temple, en aquest cas, mitjançant uns petits murs
al voltant d’aquesta, i a més amb la vegetació per acondicionar‐ne l’entorn.
3. COMPLIMENT DIRECTRIUS DE PAISATGE
En el present apartat es donen compliment a les directrius del paisatge que afecten a l’àmbit
que s’ordena.
‐

OQP2‐Unes entrades dels nuclis urbans ordenades i projectades en relació amb el
paisatge circumdant, amb uns passejos arbrats recuperats i reestructurats com a
elements caracteritzadors del paisatge.
L’entrada de Palau‐Sator pel camí a Peratallada vol aconseguir una entrada al nucli
ordenada, guiada a través de les plantacions d’arbres a una banda i el muret existent
recuperat. En aquesta entrada a més, al fons, en destacaria l’església de Sant Pere, un
element vertebrador de la vila. S’ha disposat l’arbrat a una banda per focalitzar i
donar importància a la façana de l’església.

‐

OQP10‐Un sistema d’urbanitzacions ordenat i integrat en el paisatge, de manera
que es minimitzi el seu impacte visual i es valoritzi la seva imatge.
L’àmbit del projecte conforme el límit del vessant sud del nucli de Palau‐Sator, el qual es
denomina el límit entre l’urbà i l’agrari, creant un conjunt ordenat a través dels accessos, en
que es regulen els codis cromàtics, els paviments, l’enllumenat, etc. Per tal d’integrar i
ordenar l’espai dins de l’entorn natural. S’ha previst una urbanització molt permeable i
enjardinada i que doni importància als elements patrimonials.

‐

OQP12‐Un sistema de construccions rurals tradicionals (masies, coberts, cabanyes,
murs de pedra seca, etc.) conservades i valoritzades on es promouran el seu
manteniment i la integració de les noves construccions amb volumetries, materials i
revestiments propis del lloc.
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Es promourà la restauració i el manteniment del muret que acompanya el camí a
Peratallada, així com es restaurarà el mur perimetral de l’església de Sant Pere, i per
tal d’ordenar l’àmbit, es crearan uns murets tot seguint la tècnica tradicional en
pedra.
‐

OQP13‐Uns paisatges naturals ben conservats, amb qualitat paisatgística, viables
ecològicament i que compaginin l’activitat agropecuària, l’extracció de recursos
naturals i l’ús turístic de gaudi.
En aquest àmbit es crea un espai de transició paisatgística entre els assentaments i el
sistema d’espais oberts, evitant àrees de ruderalització i aplicant criteris d’integració
paisatgística, per donar coherència a la continuïtat natural‐urbà. Sota aquest criteri
es justifica aquesta directriu.

‐

OQP14‐Un paisatge agrícola de les planes de l’Empordanet‐Baix Ter, la Selva, Valls
d’Olot, Plana de l’Empordà, etc., preservat i ben gestionat arreu que mantingui a
cada lloc la diversitat d’elements que el caracteritzen i el doten d’identitat pròpia.
La proposta plantejada en el desenvolupament urbà per aquesta banda del nucli i per
tant en certa mesura es blinda el paisatge agrícola continu fet que contribueix al
compliment d’aquesta directriu.

4. ESTRATÈGIES, CRITERIS I MESURES D’INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA
4.1

DESCRIPCIÓ DE L’ESTRATÈGIA ADOPTADA.

L’estratègia d’integració paisatgística que es preveu implantar en el projecte és doble. Per
una banda s’aplica la integració, en que es dóna continuïtat als elements preexistents, com
l’església de Sant Pere, que tot i estar fora de l’àmbit, s’integra de manera volumètrica a
través d’una composició esglaonada de murs, els quals s’usen materials idèntics, com la
pedra per a la seva elaboració.
D’altra banda, també s’usa l’estratègia de la naturalització, en la qual la imatge de
naturalitat i potenciació dels elements naturals hi és marcada. El fet de plantar masses
arbòries i arbustives en tot l’àmbit del projecte, i treballar amb els sòls més naturals
possibles ho recalquen.
Mereix especial atenció la plantació d’alguns grups de xiprers prop de l’església i antic
cementiri fet que té la finalitat de potenciar la imatge de l’església a través de les espècies
vegetals.
4.2

CRITERIS I MESURES D’INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA.

Les mesures d’integració són les actuacions específiques que incorpora la proposta per tal
d’evitar, reduir o compensar l’efecte del projecte en el paisatge i facilitar‐ne la seva
integració.
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MESURES
1.

Es proposa l’ordenació dels terrenys situats al sud de l’església de Sant
Pere, a mode d’espai de transició disposant les zones més d’estada al
costat de l’església i zones més de trànsit en el límit.

2.

Es tracte de dotar de major espai lliure la població i alhora habilitar un
espai d’aparcament per a vehicles.

Mantenir el caràcter agrari
3. Generar l’espai de transició entre el nucli urbà i els camps de conreu
de l’àmbit d’actuació
mitjançant la urbanització i la vegetació.

4.

Escollir colors que no comportin un impacte visual: optar per la gamma
que suposi un contrast menor amb els colors de l’església de Sant Pere i
del sòl.

Integrar els elements
5. En quant a paviments s’optarà per un paviment de formigó colorejat
amb àrid de color vist.
construïts i les
instal∙lacions a la tipologia 6. La gama de colors a utilitzar serà: paviments ocres, muret de formigó
rejuntats amb acabat sorrenc‐terrós, utilització d’elements de ceràmica
i al cromatisme del lloc
i metàl∙lics per definir els límits dels paviments.

Ocultar la visió de les
instal∙lacions i
construccions des de
l’àmbit visual rural
(transformador)

7.

Escollir materials i elements constructius resistents per evitar‐ne el
deteriorament. Utilització de materials naturals com pedra i ceràmica.

8.

Minimitzar l’alteració de la topografia el màxim possible.

9.

Mantenir el mur de tancament a tocar de la carretera a Peratallada per
ocultar part de la instal∙lació.

10. Dotar d’una façana de materials i paleta cromàtica adients per a la
ocultació de la instal∙lació.
11. Dotar de massa arbòria i arbustiva els voltants de la construcció.

12. Escollir una vegetació adequada a les condicions biogeogràfiques del
Utilitzar vegetació
lloc per garantir una bona integració.
autòctona per tal de dur a
13. Introducció de plantes autòctones adaptades al règim hídric del lloc.
terme una millora
paisatgística
14. Establir un sistema de terrasses per millorar la integració amb l’antic
cementiri.

Evitar els grans moviments
15. Mantenir la cota de la majoria de l’àmbit en la cota existent.
de terra

16. Aprofitar el vial de nova creació pel pas de maquinària i evitar així
l’obertura de camins nous.
17. Dotar els camins i les esplanades d’una inclinació transversal del 2% per
tal de conduir l’escorrentia superficial a les cunetes de drenatge
perimetrals.

Protegir el sòl de
fenòmens erosius

18. Incorporar tubs de drenatge a les cunetes perimetrals que dirigeixin
l’aigua cap a les línies d’escorrentia natural o canals ja habilitats.
19. Evitar les zones pavimentades, i a ser possible, prioritzar la utilització
de paviments drenants per minimitzar la impermeabilització del sòl.

Manteniment de tot
l’espai

20. Elaborar un pla de manteniment específic de tot l’espai (neteja,
reparació, substitució d’elements...) i sobretot de les zones verdes (reg,
poda, reposició d’exemplars, plantació...), garantir en aquest últim punt
que aquestes actuacions siguin programades i executades per personal
amb coneixements específics de jardineria.
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III. SÍNTESI
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1. CONCLUSIONS
El pla d’ordenació dels terrenys situats al sud de l’església de Sant Pere, entre el camí a
Peratallada i el carrer Migdia, parteix de la premissa de dotar de major espai lliure el nucli de
Palau‐Sator, de protecció de l’entorn de Sant Pere, i d’habilitar un espai d’aparcaments que
ha de permetre restringir l’estacionament de vehicles als carrers interiors del nucli.
La susceptibilitat del paisatge a veure alterats els seus valors i el seu caràcter per l’efecte
paisatgístic produït per l’actuació proposada serà molt poc significativa.
Cal tenir en compte que es tracta bàsicament de la construcció d’uns murs no superiors a
mig metre per lligar la continuïtat de la zona lliure i l’església de Sant Pere.
L’àmbit té una conca visual molt reduïda, ja sigui per la poca alçada dels murs, i la vegetació,
tant arbustiva com arbòria, que preveu el projecte.
L’adopció d’una paleta cromàtica amb tons ocres i terrossos permetrà una millor integració
en el lloc pel que fa al servei tècnic previst i també a les construccions dels murs, sense
deixar de banda els paviments.
La plantació d’espècies vegetals, tant en les façanes, a tocar de les dues carreteres on es
situa l’àmbit com en l’esplanada central corresponent a l’espai lliure, corresponen a una
millora molt important en la integració paisatgística de l’actuació.
S’ha d’entendre doncs tenint en compte que:


La fragilitat paisatgística, és a dir, la susceptibilitat del paisatge a veure alterats els
seus valors produïda per la proposta serà molt poc significativa, i que



L’impacte paisatgístic serà COMPATIBLE sempre i quan es respectin els criteris i
mesures d’integració.

Es conclou que l’actuació no generarà un impacte paisatgístic negatiu.
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