03/04/2019 10:20
ASSABENTAT: SGI
TRÀMIT: URB
INFORME: URB
SESSIO:
ARXIU:

INFORME AMBIENTAL ESTRATÈGIC

PLA ESPECIAL URBANÍSTIC

Sector PEU04-SNU
Entorn Església de Sant Pere
TERME MUNICIPAL DE

PALAU SATOR
(BAIX EMPORDÀ)

Promotor:

Ajuntament de Palau Sator
Redactat per:

C/ Joan Gener, 9
17244 Cassà de la Selva
(Girona)

Abril 2019

INFORME AMBIENTAL ESTRATÈGIC.
PLA ESPECIAL PEU-04. Entorn Església de Sant Pere.
Terme Municipal de PALAU SATOR (Baix Empordà)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÍNDEX

1.- Introducció:
1.a. Introducció
1.b. Objecte del Pla Especial

2
2
6

2.- Determinació dels requeriments ambientals significatius
a/ Descripció dels aspectes ambientalment rellevants
b/ Perfil ambiental de la zona
c/ Objectius de protecció mediambiental

7
7
32
34

3.- Alternatives considerades

36

4.- Justificació ambiental de l'alternativa escollida.

38

5. Descripció ambiental de l’alternativa adoptada

41

a/ Descripció de l’alternativa escollida
41
b/ Identificació i avaluació dels probables efectes significatius sobre el medi ambient 43
6.- Afectació al canvi climàtic

51

7.-Descripció de les mesures de seguiment i supervisió previstes

54

8. Proposta de mesures correctores

57

9. Síntesi

58

10. Annex 1 Plànols

63

1

INFORME AMBIENTAL ESTRATÈGIC.
PLA ESPECIAL PEU-04. Entorn Església de Sant Pere.
Terme Municipal de PALAU SATOR (Baix Empordà)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. INTRODUCCIÓ
1.a.- Introducció.
El present informe ambiental Estratègic del Pla Especial Urbanístic PEU-04 Entorn de l'Església de
Sant Pere en el terme municipal de Palau Sator a la comarca del Baix Empordà, es redacta tal i com
es demana en la legislació urbanística vigent, d’acord amb l’article 67 del Decret Legislatiu 3/2012, del
22 de febrer, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme i l’article 92 del Decret 1/2010, del
10 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme.
Aquest Pla especial urbanístic es redacta amb l'objecte ordenar l’entorn de l’església de Palau-Sator
per permetre la implantació d’un aparcament i d’un espai públic en sòl no urbanitzable
A més, el Pla Especial estudia les actuacions del PAU 1 i PAU 2. Els polígons d’actuació urbanística
són els àmbits territorials mínims per dur a terme la gestió urbanística integrada, i que permetran donar
una visió unitària en tot el voltant de l’església.
L'àmbit del projecte es troba situat a l'extrem sud del nucli urbà de Palau-sator just a tocar les parets
de l'església de Sant Pere.
Urbanísticament el municipi de Palau-sator ve regulat pel Pla Ordenació Urbanística del Municipi,
donant compliment a les determinacions del POUM, aprovat definitivament per la Comissió Territorial
d'Urbanisme de Girona el 26/07/2017 i publicat al DOGC el 27 de setembre de 2018. Concretament el
Pla Especial s'emplaçaria en sòl qualificat com a Sòl No Urbanitzable, però que es troba just a
continuació del sòl urbà.
El present pla especial es tramita d'acord amb les previsions del POUM, que estableix el
desenvolupament de l’àmbit a través d’un Pla Especial en els articles 227 i 230. El desenvolupament
del Pla Especial queda regulat per l’article 67 de la LU. A on es diu
Plans especials urbanístics de desenvolupament
1. En desenvolupament de les previsions del planejament territorial o del planejament urbanístic
general, es poden aprovar plans especials urbanístics si són necessaris per a assolir les finalitats
següents:
a) La protecció del medi rural i del medi natural.
b) La protecció de béns catalogats.
c) El desenvolupament del sistema urbanístic de comunicacions i les seves zones de
protecció.
d) El desenvolupament del sistema urbanístic d’equipaments comunitaris. Si el planejament
urbanístic general no ho fa, poden concretar l’ús de l’equipament comunitari i la titularitat pública o
privada.
e) El desenvolupament del sistema urbanístic d’espais lliures públics.
f) L’ordenació del subsòl, si no és objecte d’una altra figura de planejament urbanístic derivat.
g) La identificació i la regulació de les masies, cases rurals i altres edificacions a què fan
referència els articles 47.3 i 50.
h) Les actuacions específiques en sòl no urbanitzable a què fa referència l’article 47.4.
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i) La implantació d’obres i usos relacionats amb l’activitat de càmping i amb l’aparcament de
caravanes, autocaravanes i remolcs tenda previstos expressament en el pla d’ordenació urbanística
municipal.
j) La implantació d’activitats vinculades a l’explotació de recursos naturals.
k) Qualsevol altra finalitat anàloga.
Concretament el pla especial es redacta per desenvolupar el planejament urbanístic.
Les determinacions del Pla Especial queden concentrades per aquest cas en l’article 93.4 de RLU per
causa de la implementació d’una infraestructura, on es diu:.
Article 93 . Determinacions dels plans especials urbanístics
(...)
93.4 Als plans especials urbanístics que tenen per objecte la regulació de la implantació de les obres
d'infraestructura del territori els corresponen, entre d'altres, les següents determinacions:
a) L'establiment de la qualificació com a sistema urbanístic del sòl que requereixi la implantació
de la infraestructura.
b) La regulació de les característiques de la infraestructura, com ara l'àmbit afectat per la seva
implantació o, si s'escau, els paràmetres edificatoris aplicables.
c) L'establiment de les condicions de caràcter urbanístic exigibles, relatives als accessos, als
serveis urbanístics i a la integració de la infraestructura en l'ordenació urbanística de l'entorn. d) La
regulació, si s'escau, d'altres criteris o normes als què s'hagi d'ajustar el projecte tècnic. (...)
Per altra banda les determinacions del Pla Especial també queden definides per l’article 93.2 del RLU
per causa de la necessitat de protecció de l’Església de Sant Pere i el fet que l’àmbit es situï dins la
zona de protecció de l’Església de Palau-Sator.
La llei 16/2015 del 21 de Juliol de simplificació de l’activitat administrativa de l’administració de la
Generalitat i dels Governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, en l’apartat 6 de la
disposició addicional vuitena estableix els supòsits d’avaluació ambiental estratègica (ordinària i
simplificada)., on es determina que:
b) Són objecte d’avaluació ambiental estratègica simplificada:
Primer. Els plans directors urbanístics i les normes de planejament urbanístic.
Segon. Els plans parcials urbanístics i els plans especials urbanístics en sòl no
urbanitzable no inclosos en l’apartat tercer de la lletra a en el cas que desenvolupin planejament
urbanístic general no avaluat ambientalment o planejament urbanístic general avaluat
ambientalment si aquest ho determina.
Tercer. Les modificacions dels plans urbanístics dels apartats primer i segon que constitueixin
variacions fonamentals de les estratègies, les directrius i les propostes o de la cronologia del pla que
produeixin diferències en els efectes previstos o en la zona d’influència.
Quart. Les modificacions dels plans urbanístics que són objecte d’avaluació ambiental
estratègica ordinària que no constitueixin variacions fonamentals de les estratègies, les directrius i les
propostes o de la cronologia del pla, però que produeixin diferències en els efectes previstos o en la
zona d’influència.
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c) No han d’ésser objecte d’avaluació ambiental estratègica, per la manca d’efectes significatius
que produeixen sobre el medi ambient, o perquè els efectes ja han estat avaluats en el planejament
urbanístic general:
Primer. El planejament urbanístic derivat no inclòs en l’apartat tercer de la lletra a que es refereix només
a sòl urbà o que desenvolupa planejament urbanístic general avaluat ambientalment.
Segon. Les modificacions de planejament urbanístic no incloses en l’apartat quart de la lletra a que es
refereixen només a sòl urbà.
d) En el cas de plans especials urbanístics en sòl no urbanitzable que no qualifiquin sòl, si llur
contingut es restringeix a l’establiment d’actuacions executables directament sense requerir el
desenvolupament de projectes d’obres posteriors, no s’aplica cap procediment d’avaluació ambiental
estratègica. Aquests plans han de seguir el procediment d’avaluació d’impacte ambiental ordinària o
simplificada, si escau.
e) L’òrgan ambiental pot determinar que no tenen efectes significatius sobre el medi ambient
les modificacions dels plans urbanístics que no constitueixen variacions fonamentals de llurs
estratègies, directrius i propostes o llur cronologia i que no produeixen diferències en els efectes
previstos o en la zona d’influència. Per a obtenir aquesta declaració, el promotor, en la fase preliminar
de l’elaboració de la modificació, ha de presentar una sol·licitud en què justifiqui les circumstàncies
descrites. El termini per a adoptar i notificar la declaració és d’un mes des de la presentació de la
sol·licitud. La manca de resolució expressa té efectes desestimatoris.
7. Les prescripcions contingudes en l’apartat 6 comporten la no-aplicació dels preceptes
següents de la Llei 6/2009: les lletres c i d de l’apartat 1 i l’apartat 2 de l’article 7; les lletres c i d, i la
lletra e pel que fa a la referència a les lletres c i d, de l’apartat 1 i l’apartat 2 de l’article 8; i l’apartat 2 de
l’annex 1.
8. Els procediments d’avaluació ambiental estratègica iniciats a partir de l’entrada en vigor
d’aquesta llei es regeixen per les prescripcions de la Llei 6/2009 en allò que no contradigui la normativa
bàsica continguda en la Llei de l’Estat 21/2013 i en la resta, per les prescripcions d’aquesta normativa
bàsica.
Així i si tenim en consideració les determinacions de la llei 21/2013 del 9 de desembre d'avaluació
ambiental, es pot deduir que els Plans especials urbanístics que es desenvolupen en sòl no urbanitzable
i que ja tenen avaluació ambiental en el planejament general aprovat, com és en el nostre cas el POUM
de Palau-sator, no seria necessari tornar a passar el tràmit d'avaluació ambiental.
Tot i així, en aquest cas, i per la singularitat de l'indret, des del consistori s'ha considerat convenient la
redacció d'un informe ambiental estratègic per avaluar les incidències que sobre l'entorn pot comportar
el desenvolupament d'aquesta actuació del planejament derivat.
Així mateix l’article 29 de la llei 21/2013 Sol·licitud d’inici de l’avaluació ambiental estratègica
simplificada determina el contingut que han de tenir i es diu:
1. Dins del procediment substantiu d’adopció o aprovació del pla o programa, el promotor ha de
presentar davant l’òrgan substantiu, juntament amb la documentació exigida per la legislació sectorial,
una sol·licitud d’inici de l’avaluació ambiental estratègica simplificada, acompanyada de l’esborrany del
4
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pla o programa i d’un document ambiental estratègic que ha de contenir, com a mínim, la informació
següent:
a) Els objectius de la planificació.
b) L’abast i el contingut del pla proposat i de les seves alternatives raonables, tècnicament i
ambientalment viables.
c) El desenvolupament previsible del pla o programa.
d) Una caracterització de la situació del medi ambient abans del desenvolupament del pla o
programa en l’àmbit territorial afectat.
e) Els efectes ambientals previsibles i, si és procedent, la seva quantificació.
f) Els efectes previsibles sobre els plans sectorials i territorials concurrents.
g) La motivació de l’aplicació del procediment d’avaluació ambiental estratègica simplificada.
h) Un resum dels motius de la selecció de les alternatives previstes.
i) Les mesures previstes per prevenir, reduir i, en la mesura que sigui possible, corregir
qualsevol efecte negatiu rellevant en el medi ambient de l’aplicació del pla o programa, tenint en compte
el canvi climàtic.
j) Una descripció de les mesures previstes per al seguiment ambiental del pla.
Així doncs, el present informe ambiental, tot i no ser un Document Inicial Estratègic ja que com s'ha vist
el sector no és objecte d'avaluació ambiental, se n'ha adaptat la documentació segons l'article 29 de la
llei 21/2013
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1.b.-Objecte del pla especial.
L'objecte d'aquest Pla Especial és resoldre tot un seguit de problemàtiques que existeixen actualment
en l’àmbit sud del nucli de Palau-Sator, a l'entorn de l'església de Sant Pere, com són:
- Espai al voltant de l’església de Sant Pere, catalogada com un bé cultural d'interès nacional
(BCIN), integrat al nucli de Palau-Sator. El Pla per tant, vol revaloritzar l’església, a través de millorar els
accessos, que els ciutadans de la vila i els visitants hi pugin accedir més fàcilment. També millorant la
visibilitat d’aquesta des dels carrers d’accés, com el camí a Peratallada i el carrer Migdia.
Accés al nucli pel camí de Peratallada deficient. Un dels accessos al municipi, i des del qual hi
ha grans vistes a l’església, actualment és un camí estret, amb poca visibilitat en algun tram.
Manca de sòl per a sistemes d’espais lliures. La població de Palau-Sator hi manquen zones
verdes urbanes on poder desenvolupar el lleure i l’oci.
Estacionament al nucli de Palau-Sator. Els vehicles rodats aparquen dins el nucli de la
població. Amb el Pla Especial, aquest vehicles podrien estacionar als afores de la vila, en un
aparcament dissuasori, sense necessitat d’haver d’accedir en vehicle rodat al nucli de Palau-Sator.
Manca d’accés per a persones amb diversitat funcional o mobilitat reduïda dins el recinte de
l’església, tant sols accessible actualment a través de graons.
Dificultat d’accés al nucli de Palau-Sator per part de vehicles grans com autobusos i camions.
Necessitat d’ubicar una zona de serveis tècnics pel transformador elèctric.
Necessitat d’ubicar una zona de residus per a dipositar tots els residus municipals amb
diversos contenidors de reciclatge.

6

INFORME AMBIENTAL ESTRATÈGIC.
PLA ESPECIAL PEU-04. Entorn Església de Sant Pere.
Terme Municipal de PALAU SATOR (Baix Empordà)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.- DETERMINACIÓ DELS REQUERIMENTS AMBIENTALS SIGNIFICATIUS
a/ Descripció dels aspectes ambientalment rellevants
1. Situació geogràfica
Palau-sator és un municipi de la comarca del Baix Empordà que estén al llarg de la plana al·luvial
empordanesa, a la dreta del riu Daró i no massa lluny de la costa. 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.
El municipi té una extensió de 12,4 km2 i una població de 295 habitants (cens 2018)., per tant, una
densitat de 23,79 hab/km2
El terme municipal de Palau-sator:
Al Nord
A l'est
Al sud
A l’oest

amb Fontanilles
amb Pals
amb Torrent
amb Vulpellac i Ullastret.

Travessa el terme d’oest a est la carretera local que uneix la Bisbal d’Empordà amb la carretera local
de Pals a Torroella de Montgrí.
El poble de Palau-sator està situat a les següents distàncies aproximades, (en línia recta) dels
municipis:
Població
Distància
Girona
24 km
La Bisbal d'Empordà
7 km
Pals
4 Km
Torroella de Montgrí
6 km
Peratallada
1,8 km
Figueres
33 km
L'Escala
15 km
Barcelona
139 Km
Tarragona
182 Km
Frontera francesa
54 Km
7
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Zona projecte
2. Descripció de la zona:
La zona del projecte es troba situada al sud del nucli urbà de Palau-sator, just a continuació del mateix
a tocar de l'església de Sant Pere, ja que és una actuació en part vinculada a la mateixa, i a tocar del
camí de Peratallada.
Correspon a un antic camp de conreu de secà ara ja adequat de manera provisional com a àrea
d'estacionament de vehicles sense ordenar, de relleu planer, que es troba just al sud de l'església de
Sant Pere, del que la proposta de construcció de la zona d'estacionament de vehicles només ocuparia
el sector de ponent del mateix fins el camí de Peratallada . Dins aquesta parcel·la no hi ha cap edificació
ni construcció i el pou obert proper queda fora del mateix. Els habitatges més propers són els que es
troben a l'extrem sud del nucli de Palau-sator.
Tota l'àrea del projecte es desenvolupa dins el sector de pla especial urbanístic PEU 04 -SNU de Palausator.
Els límits del sector són:
Nord:
Sud
Est
Oest

l'església de Sant Pere
camps de conreu del Molí d'en Vinyes
carrer del Migdia
camí de Peratallada

Les coordenades UTM del centre del sector són:
X= 509.060

Y= 4.648.415

Z= 20
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El sector ocupa una superfície de 4.637 m2 i té una forma més aviat trapezoïdal amb una orientació
nord-sud amb una amplada aproximada d'uns 80 metres a la base o extrem sud i una amplada d'uns
42 m a l'extrem nord i una llargada d'uns 55 metres amb una prolongació cap a llevant per poder
connectar amb el carrer del Migdia des d'on es podria accedir al futur aparcament des de la carretera
GI-651.
Tota la zona del projecte correspon a l'extrem nord-oest de la parcel·la 186 del polígon 1 de Palau-sator
del cadastre de rústica i en concret correspon a la referència cadastral 17129A001001860000OW
Zona Projecte

Actualment, els terrenys de l'àmbit són propietat de l'Ajuntament de Palau Sator en virtut d'un conveni
urbanístic del POUM.
L'accés al sector es fa:
- De la carretera C-651 s'agafa l'accés a Palau-sator i s'entra al poble pel sud, pel carrer del
Migdia, des d'on es pot accedir directament al sector per l'extrem sud-est.
- Des del camí a Peratallada hi ha un accés directe al futur pàrquing per l'extrem sud-oest.
Tots dos són vials asfaltats i a on poden circular-hi tot tipus de vehicles
Dins de la parcel·la que es preveu ordenar com a zona d'estacionament de vehicles a hores d'ara, tenim
que correspon a un antic camp de conreu de secà que des de fa pocs mesos s'ha adequat com a zona
provisional d'estacionament de vehicles, de manera que es va retirar la capa superficial de terra vegetal
que va quedar acopiada amb tres cavallons resseguint els marges sud, est i oest amb una alçada
aproximada de 1 metre d'alt i un 2 metres d'ampla.
Una vegada retirada la terra vegetal es va compactar el terreny i s'hi va estendre una capa
d'àrids reciclats que permet perfectament l'estacionament provisional dels vehicles.

9
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No hi ha cap peu arbori, ni cap tipus de vegetació dins el sector fora de la vegetació ruderal que
trobem en els marges o cavallons que envolten el sector.

S'han obert uns accessos al sector tant des del carrer de Migdia com també des del camí pe
Peratallada, amb una amplada estimada d'uns 6 metres. (2) (3)
Per raons de seguretat, el pou obert que hi havia a la parcel·la situada a llevant del sector, entre
aquest i el carrer del Migdia, s'ha tapat i enrasat a nivell del terreny. (5)
Aquesta parcel·la veïna, que també era un antic camp de conreu de secà, a hores d'ara es
troba alterada i sense cap ús concret possiblement motivat pels treballs d'adequació de la parcel·la
adaptada com estacionament de vehicles. En un futur es preveu siguin parcel·les urbanes dins del
PAU-2 definit pel POUM vigent
Dins la parcel·la, a l'extrem nord i a tocar les parets que encerclen l'església, s'hi ha col·locat
un punt de recollida selectiva de deixalles amb diversos contenidors i parcialment amagats dins una
tanca de fusta (4)

1
6

5
4

2

3
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Destacar que com a límit de l'extrem de ponent de la parcel·la hi tenim un muret de pedra d'una alçada
aproximada de 1 metre que a dia d'avui es troba en bona part envoltada de vegetació (bardisses sobre
tot). (6)

Mur de pedra que envolta el sector per ponent

Tot aquest sector del projecte queden fora de qualsevol figura de protecció ambiental com Espais
d'Interès Natural, Xarxa Natura 2.000, Lloc d'Interès Comunitari (LIC) ara anomenades ZEC (Zones
d’especial Conservació), Zona Especial Protecció de les Aus (ZEPA), no figura en l'inventari de zones
humides de Catalunya, ni està catalogat com a geòtops ni tampoc està inclòs en cap Geozona de
protecció geològica.
La zona de protecció més propera correspon al Parc Natural i Xarxa Natura 2.000 de les Medes, Montgrí
i Baix Ter que es troba, en el seu punt més proper a uns 1.350 metres a l'est

3. Relleu
La zona del projecte es troba just al final de l’extrem nord-est del massís de les Gavarres que és una
alineació muntanyosa de la Serralada Litoral Catalana que forma un arc que marca els límits geogràfics
meridionals de la plana de l'Empordà. El massís de les Gavarres constitueix, juntament amb les
Muntanyes de Begur, l'extrem septentrional de la serralada litoral catalana. Té la forma d'un gran arc
que s'obre cap al nord, a cavall entre les comarques del Baix Empordà i el Gironès, i una extensió
propera als 350 quilòmetres quadrats, repartits per una vintena de municipis:
Per contra, la plana del Baix Empordà està formada per la conca baixa del Ter i gairebé tota la del Daró;
consta d’un sector d’aiguamolls que rebutjaren el poblament fins a la colonització arrossera com és el
cas de la zona propera de Pals. La resta són camps de conreu a on hi ha intercalats petites ondulacions
del terreny, sovint ocupades per petites masses forestals. L’home ha transformat de manera molt
notable aquest paisatge ja que hi trobem un domini molt clar de l’agricultura.
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Concretament el poble de Palau-sator es troba situat sobre un d’aquests petits promontoris o elevacions
del terreny de poca extensió i de poca alçada (el punt més alt a l'entorn del Castell Es troba a la cota
26) i envoltat per camps de conreu propis de la plana de l’Empordà.
Correspon a un terreny totalment planer situat a peu del petit promontori a on es troba tot el nucli antic
de Palau-sator, fins i tot l'església de Sant Pere, i que es troba a l'entorn de la cota 19, però amb una
pendent molt suau cap a l'extrem oest a on discorre, no molt allunyat, el rec del Pla i més allunyat la
riera de Peratallada.
Dins aquest entorn no hi ha cap punt que presenti una pendent superior al 20% sinó que com hem
esmentat el seu relleu és totalment planer i sense presència de marges o elevacions a l'interior o
envoltant el mateix.

4. Geologia
Els trets geològics que presenta la Plana del Baix Empordà es deuen, fonamentalment, als processos
sedimentaris que es desenvoluparen durant l'Holocè, una vegada la mar assolí una cota estable,
propera a l'actual, en la transgressió Versiliana
L'origen de la Plana del Baix Empordà, com a depressió envoltada de diversos blocs topogràficament
més enlairats, cal cercar-lo en la història geològica que ha estat afectant tota la regió des del Neogen.
És a dir, en els moviments tectònics que tingueren lloc durant l'orogènesi Alpina i que han continuat fins
als nostres dies. Aquest diastrofisme es caracteritzà per moviments distensius que, reactivant fractures
més antigues, motivaren la formació de la dovella tectònica o «graben» de l'Empordà.
Si ens centrem a l'entorn del poble de Palau-sator tenim que el promontori sobre a on es troba el nucli
urbà, correspon a materials aflorants del Paleozoic, que sobresurten sobre els materials del quaternari
que correspon a bona part dels camps de conreu de la plana de l'Empordà.
Concretament els materials que trobem a la zona del projecte són:
Zona projecte

Plànol geològic de l’entorn de la zona del projecte (Font ICGC)
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PElg: Alternança d'argiles i llims gris-blavosos amb gresos fossilífers. Als trams més alts de la
unitat hi ha conglomerats. Presenten laminació i estratificació encreuada i els materials més fins estan
bioturbats. Contenen bancs d'ostreas i presència de nummulits junt amb microfauna diversa. Localment
hi ha intercalacions de conglomerats cap als trams més superiors que, assoleixen una potència
important. Aquests materials aflorants són tots del Paleozoic, del període Eocè Edat: Bartonià InferiorPriabonià Inferior. Els trobem a sota el nucli urbà de Palau-sator
Qc: dipòsits al·luvials- col·luvials. Llims i llims sorrencs. Edat Quaternari. Correspon als camps
de conreu que envolten el poble i en concret a la zona del projecte.
Pel que fa a les zones d’interès geològic, dins l’entorn de la zona del projecte no hi ha cap espai protegit
a nivell geològic com podem ser geòtops o geozones, ni tampoc hi ha cap zona d’interès paleontològic
per la presència de restes fòssils. Tampoc hi ha ni dins el sector ni en el seu entorn immediat se sap
de la presència de cap jaciment paleontològic (fòssils) inventariat o conegut ni tampoc afloraments
visibles, ni s’ha detectat en el treball de camp portat a terme cap presència dels mateixos.
Finalment, pel que fa a possibles riscos geològics, es valora com a mínim ja que:
-

Dins el sector no hi ha presència de zones amb pendent superior al 20% ja que tot ell té
un relleu clarament planer.
Correspon a terrenys sedimentaris ben consolidats el que comporta que no hi ha presència
de blocs de pedres, i combinat amb el relleu planer significa que no hi ha risc d'erosió, ni
d'esllavissades ni tampoc de despreniments ni d'enfonsaments.

5. Edafologia:
Segons el sistema de classificació de sòls dels EUA (Soil Taxonomy), els sòls del municipi de Palausator, de forma general estan inclosos dins l’ordre dels entisòls, que es caracteritzen per ser sòls molt
poc edafitzats, amb un endopedió de diagnòstic gairebé inexistent per tant en general de poc gruix i on
el contacte amb la roca mare és gairebé superficial. Un entisòls es defineix com la tipologia de sòl que
no mostra un desenvolupament definit de perfils. Un entisòls no té horitzons clars i la majoria són el
propi material aportat sense alteració.
Si ens centrem en els subordres, el sòl d’aquesta zona pertany al subordre dels ortents (Orthents), que
són els més freqüents en vessants on predominen els processos erosius. Els usos predominants en
aquesta tipologia de sòls són l’ús agrícola, el forestal o de pastura i es caracteritzen per trobar-los sobre
tot en zones de relleu planer.
Pel que fa a la tipologia de sòls, segons el mapa de sòls realitzat per Secció d Avaluació dels Recursos
Agraris pertanyent al Servei de Producció Agrícola de la Subdirecció General d’ Agricultura, del
Departament d Agricultura, Ramaderia i Pesca (DARP) i que concretament el que correspon al marge
dret del Baix Ter es va elaborar l’any 2012, la zona del projecte correspon a Sòls de la plana al·luvial i
de l’interfluxi del Ter i Daró: localitzats en totes les zones planeres agrícoles del sector nord i oest del
terme. Presenten un drenatge mitjà de textura fina amb elements grollers no salins i capacitat de
retenció de l’aigua mitjana-baixa. Es desenvolupen en àrees planeres i són aptes per l’agricultura.
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6. Aigües subterrànies (Hidrogeologia)
El terme municipal de Palau-sator es troba situat sobre dues masses d’aigua diferents com són:
- Paleògens del Baix Ter: localitzada en el sector sud del terme; és una massa d’aigua definida
per un conjunt d’aqüífers de naturalesa sedimentaria que s’emmarquen en el domini de les unitats
geomorfològiques de l’entorn de la depressió de la fossa de l’Empordà. Les unitats geològiques
implicades en aquesta massa són d’origen sedimentari i litologia diversa i que en el cas concret de Pals
correspon a - Les calcàries de Torrent, que es corresponen amb les unitats carbonatades de la Fm.
Girona i que es troben en petits afloraments superficials, o subaflorant a profunditats moderades. La
recàrrega natural es produeix per infiltració directa de pluja i possiblement també per recàrrega en els
aqüífers bartonians suprajacents propers. La descàrrega s’interpreta que pot produir-se cap als
contactes amb els aqüífers del Baix Ter (4021A11 i 4021A12)
- Massa Fluviodeltaica del Baix Ter: Aquesta massa limita amb el mar Mediterrani a la zona de
Torroella de Montgrí i Pals i segueix, cap a l'oest, el recorregut del riu Ter fins quasi a la ciutat de Girona.
Es tracta d’una massa d’aigua continguda en les terrasses fluvials 1 i 2, i unitats al·luvials associades
(ventall al·luvial de Celrà) a la cubeta de Celrà, i sediments corresponents a les terrasses T1 i T2 de
rebliment de les planes dels rius Ter i Daró. La litologia dominant són graves i sorres amb presència de
llims i argiles. Dins la mateixa hi trobem:

14

INFORME AMBIENTAL ESTRATÈGIC.
PLA ESPECIAL PEU-04. Entorn Església de Sant Pere.
Terme Municipal de PALAU SATOR (Baix Empordà)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'aqüífer superficial de la cubeta de Celrà (2016A10): és un aqüífer superficial de 15-20 m de gruix i de
comportament lliure, constituït per graves a la cubeta de Celrà i a les àrees proximals de la plana i per
sediments més sorrencs a les àrees més distals. El nivell freàtic és molt som i en la zona costanera
arriba a emergir en les llacunes litorals que formen part dels aiguamolls. Aquest aqüífer s’explota
mitjançant diversos pous particulars de profunditats inferiors a 10 m de profunditat i que bàsicament
s’utilitzen per a reg de petites zones d’horta, i per a l’abastament i ús domèstic d’alguns masos i granges.
No correspon a cap aqüífer protegit pel Decret 328/88 d'11 d'octubre.
Una part de la massa d’aigua es troba dins els límits dels aqüífers protegits establerts en el Decret
328/1988. i més concretament als aqüífers de la fossa de Palafrugell, que afecta parcialment la massa
d’aigua en el terme municipal de Palau-sator.
Tot el terme municipal està inclòs dins les zones delimitades pel Decret 476/2004, de 28 de desembre,
pel qual es designen zones vulnerables per risc de contaminació d’aigües subterrànies per nitrats
procedents de fonts agràries.

7.Hidrologia
Tota la plana del Baix Ter pertany al tram baix de la conca hidrogràfica del Ter i del Daró. A més
d’aquests cursos fluvials, existeixen les rieres de Peratallada i de Pals, i una complexa xarxa
anastomosada de canals de reg i de drenatge que solquen la plana agrícola del Baix Ter.
Concretament el municipi de Palau Sator 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.
Dins el terme municipal no hi ha cursos fluvials importants sinó sobre tot regs i rieres que arriben a mar
a la zona de les basses d’en Coll a Pals o són afluents de la dreta del riu Ter. El més significatiu és la
riera de Peratallada que quan s'ajunta amb el rec del Pla rep el nom de la riera Nova que té el seu
origen en el Daró Vell quan aquest es transforma en múltiples braços com el rec del Molí de Pals, la
riera de Peratallada, el Restallador...
Dins de la zona del projecte no hi ha cap curs fluvial, ni tampoc cap rec d'escorrentia significatiu. A
l'entorn de la zona del projecte, a l'oest del mateix a uns 140 metres hi passa el rec del Pla i ja més
allunyat, a uns 500 metres hi passa la riera de Peratallada.
Segons l’estudi d’inundabilitat elaborat per l’Agència Catalana de l’Aigua, concretament l'INUNCAT de
les Conques Internes de Catalunya, es troba fora dels límits de qualsevol zona potencialment
inundables per un període de retorn de 50, 100 i 500 anys. Tot i així, els límits Les zones amb risc més
properes no especialment allunyades de la zona en estudi i les trobem resseguint el curs del rec del
Pla i de la riera Nova.
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8/ Relació amb espais especials de protecció
La zona del projecte, la zona del projecte, es troba situada fora dels límits de qualsevol figura de
protecció ambiental. Els més propers són:
- Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter que es troba a uns 1.350 m a llevant
- Espais d’Interès Natural i Xarxa Natura 2000 del Montgrí, Illes Medes i el Baix Ter que també
es troba a uns 1.350 m a l’est)
- Espais d’Interès Natural i Xarxa Natura 2000 de les Gavarres que es troba a uns 4.300 m al
sud.
- Espais d’Interès Natural i Xarxa Natura 2000 de les Muntanyes de Begur que es troba a uns
5.750 m al sud-est.
- Es troba fora de les zones d’especial conservació (zona LEC)
- No forma part de zones ZEPA (Zones Especial Protecció de les Aus).
- No correspon a una àrea inventariada dins el catàleg de Zones Humides de Catalunya per la
normativa actual.
- No està inclòs dins els límits de cap geòtop o geozona, ni correspon a un entorn d’especial
protecció ni geològica ni paleontològica.

9/ Vegetació
Les comunitats climàciques que dominarien el territori empordanès, gràcies a les condicions
fisiogràfiques del seu territori, sempre i quan l’actuació de l’home no l’hagués modificat tant
profundament, correspondria a l’alzinar amb marfull (Viburnum-quercetum ilicis) a les zones més
interiors, i a l’albereda amb lliri pudent (Irido-Populetum albae) en les zones més litorals, d’acord amb
el mapa potencial de la vegetació potencial de Catalunya. No obstant això, la mà de l’home ha actuat
sobre aquesta vegetació potencial, i ha acabat creant el paisatge que avui en dia podem trobar dins
l’entorn de la zona del projecte, on les masses forestals naturals són escasses i fragmentades i
localitzades en les zones de relleu més accidentat, mentre que la resta del territori, amb un relleu molt
més planer, ocupat per terrenys de conreu representades sobretot per cereals de secà en aquest cas.
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Així la vegetació potencial de l’àrea d’estudi que trobaríem en aquesta zona estaria conformada per
l’alzinar amb marfull (Viburno tini-Quercetum ilicis subass. pistacietosum). L’alzinar difereixen de les
suredes que solen trobar-se en zones lleugerament més seques (fins a 500 mm de pluja mitjan/any
per l’alzinar i 700 per les suredes), on hi trobem sòls profunds, madurs amb un horitzó orgànic superficial
ben desenvolupat. Són formacions forestals denses i ombrívoles, amb un sotabosc divers i sovint
important, en què predominen els esclerofil·les. Als boscos més ben desenvolupats, s’hi pot distingir un
estrat arbustiu alt que acull alguns laurifolis i un altre de baix, i també hi són freqüents les lianes que
s’enfilen sobre els arbusts i les mateixes alzines tot buscant la llum directa del sol.
La vegetació actual que trobem no correspon a la vegetació potencial que s’hi hauria de trobar, ja que
el bosc original d’alzina surera va ser substituït i eliminat des de fa diverses dècades i es van convertir
en terrenys de conreu, concretament conreus de secà.
A hores d'ara i després dels darrers treballs d'adequació de la parcel·la que s'hi han portat a terme, no
hi ha cap tipus de vegetació dins el mateix, i pels tipus de ferm present, tampoc és fàcil que hi pugui
sortir res, i només hi ha una poca vegetació ruderal en els diversos cavallons d'acopi de terra vegetal
que envolten el sector.
Concretament la vegetació que trobem correspon a l’aliança Diplotaxion, dominat pels cap blancs
(Diplotaxis erucoides), les corretjoles (Convolvulus arvensis), les calcides (Cirsium arvense), el boixac
de camp (Calendula arvensis), la canyota (Sorghum halepense), la bossa de pastor (Capsella
bursapastoris), la lleteresa (Euphorbia segetalis) i també quiquiriquics (Papaver roheas), pensaments
(Viola tricolor subsp. arvensis), veces (Vicia sp.),… i altres plantes adaptades als cicles dels conreus.
Com són llocs molt remenats i rics en nitrogen, s’hi han establert comunitats dominades pels blets blancs
(Chenopodium album), el morró (Stellaria media) i la malva (Malva sylvestris), el margall (Hordeum
murinum subsp. leporinum), el card (Carduus pycnocephalus), la borratja (Borago officinalis), l’erísim
(Sisymbrium officinale), el cebollí (Asphodelus fistulosus), la fumària de flor petita (Fumaria parviflora),
..., però també la bardissa (Rubo- Coriarietum).
Aquestes comunitats també les trobem en els marges dels camps de conreu de l'entorn i també dels
camins i vials d'accés, així com a la parcel·la veïna que es troba alterada.

Marge verd que envolta el sector

No hi ha cap peu arboris dins el sector, ni tampoc en el seu entorn proper amb excepció de dos peus
arboris que trobem en els marges propers que concretament són un ametller (Prunus dulcis) i
presumiblement un freixe (Fraxinus angustifolia) de mida mitjana.
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Així mateix, dins el sector podem concloure que:
- No hi ha presència de cap hàbitat d'interès comunitari ni de tipus prioritari ni no prioritari
- No hi ha presència d'arbres catalogats o protegits ja sigui a nivell autonòmic o municipal
- El valor botànic o ambiental de la vegetació present és molt baix.

10/ Fauna
La fauna present dins l’àmbit del projecte, i en general a la comarca del Baix Empordà, es troba plenament
adaptada al paisatge agrícola resultant de la intensa activitat humana. L’home al llarg dels segles ha anat
canviant la fisonomia paisatgística natural, fent aparèixer nous ambients fins aleshores inexistents. Així
doncs, al conjunt de la zona del projecte hi domina clarament l’hàbitat agrícola, amb una petita illa forestal
o bosc illa situat en el centre del sector i en la part més alta que ha de servir per refugi i amagatall de part
de la fauna.
L’àrea del projecte és una representació de la plana empordanesa amb un predomini de l’hàbitat agrícola
majoritàriament de conreus herbacis de secà que poden canviar en funció de l’època de l’any, i on hi
trobem intercalats petites masses forestals. Es tracta per tant d’un hàbitat amb forta dependència de
l’activitat humana que condiciona la riquesa faunística de la zona. Entre els conreus hi ha marges amb
vegetació de canyissar i esbarzers, ecotò favorable com a punt d’amagatall i pel desplaçament de les
espècies animals, ja que facilita que puguin arribar fins a les masses forestals intercalades entre camps
de conreu sense ser vistos.
També hi ha altres factors que condicionen la fauna present com són la proximitat a zones urbanes que
envolten bona part del sector, tot i que no són grans pobles com és el cas de Palau-sator, i també hi
trobem construccions disperses aïllades envoltades d'amplis espais enjardinats o masies tradicionals.
Pel que fa a la tipologia de fauna que hi trobem destacaríem els ocells rurals, típicament dels espais
oberts, que es poden trobar a la zona podem esmentar el gratapalles (Emberiza cirlus), la cadernera
(Carduelis carduelis), la merla (Turdus merula), el gaig (Garrulus glandarius), el pinsà (Fringilla coelebs).
Altres aus que a l’hora de fer el niu escullen els arbres, tot i que s’alimenten en espais oberts i que podem
trobar tant en camps de conreus com a les plantacions de pollancres són el gafarró (Serinus serinus) i el
verdum (Carduelis chloris), etc. Entre les rapinyaires més habituals que utilitzen l’espai agrícola obert per
caçar es pot citar l’aligot comú (Buteo buteo), el xoriguer (Falco tinnunculus), etc. i nocturns com l’òliba
(Tyto alba) i el mussol (Athene noctua).

11.- Connectivitat ecològica
S’ha de diferenciar entre tres tipus de connectors, els eixos principals territorials de connexió, els eixos
territorials secundaris i els connectors fluvials. Els eixos principals són aquells d’escala territorial
vertebradors de tota la xarxa de connectivitat de l’àmbit comarcal, mentre que els secundaris actuen
com a element articulador de tota la xarxa, complementant o interconnectant els grans eixos definits
anteriorment. Els connectors fluvials resulten d’especial importància en aquells punts on la dinàmica
urbanitzadora dificulta l’establiment d’eixos de connexió territorial.
Així, dins l’àmbit en estudi i el seu entorn, no hi trobem cap connector principal ni secundari, ni tampoc
hi trobem tampoc cap connector fluvial.
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Referent a la connectivitat, no trobem dins de la zona del projecte ni el seu entorn immediat, espais
connectors específics remarcables de connexió entre Espais d'Interès Natural o Xarxa Natura 2.000.
Tampoc hi ha corredors ecològics o espais que utilitzen els animals pels seus desplaçaments com són
rieres, cursos fluvials, masses forestals amb continuïtat... La llibertat de moviments de la fauna terrestre
dins el sector i el seu entorn proper és bona però limitada en part per la proximitat al nucli urbà, però
sempre amb espais oberts i poques zones d'amagatall amb el risc que això comporta.
Segons el Pla Director Urbanístic de les Comarques de Girona a on es defineixen els espais connectors
de la comarca del Baix Empordà, es pot veure que tot l'espai del municipi que queda dins d'un connector
ecològic (anomenat BE06) i que contribuiria a connectar el Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix
Ter amb el massís de les Gavarres.
Tot i així, per la situació de la parcel·la concreta situada just a sota del nucli urbà de Palau-sator la
funció connectora de la zona del projecte és mínima.
Zona projecte

12.-Paisatge
Segons el “Catàleg de Paisatge de les Comarques Gironines”, la zona del projecte es troba dins la
unitat de paisatge de l’Empordanet – Baix Ter segons especifica el catàleg del paisatge de les
comarques gironines que té com a fets diferencials:
- Correspon a la plana al·luvial que s’estén al sud del curs baix del riu Ter.
- Un litoral ric en espais d’interès natural amb la presència de cordons dunars, llacunes i
maresmes.
- Hi ha un paisatge agrícola ric i divers, amb importants elements patrimonials i una important
funció com a connector paisatgístic i ecològic
- Mosaic agrícola i agroforestal, amb contrasts de formes, colors i textures que varien al llarg
de les estacions, especialment els arrossars, conreus herbacis de secà.
- Nucli de població d’origen medieval, situat dalt d’un petit turó amb cases de pedra i carrers
estrets i sinuosos, adaptats al relleu i articulats al voltant de l’església que corona el poble.
- Fons escènic emblemàtic constituït pel massís del Montgrí, coronat pel castell
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- Destaca l'horitzontalitat del seu relleu ja que el Daró, en el seu tram final, va modelar una
extensa plana al·luvial on la fertilitat dels sòls i la disponibilitat d’aigua per al reg ha permès el
desenvolupament d’un mosaic agrícola que constitueix un dels elements més valuosos i rellevants del
seu paisatge.
- El relleu presenta un important contrast entre les morfologies suaus de la plana al·luvial i els
pendents escarpats típics de les baixes muntanyes que trobem al sud del terme.
Zona del projecte

El paisatge de l’Empordanet-Baix Ter es caracteritza per l'horitzontalitat del seu relleu. El riu Ter, en el
seu tram final, ha modelat una extensa plana al·luvial on la fertilitat dels sòls i la disponibilitat d’aigua
per al reg ha permès el desenvolupament d’un mosaic agrícola que constitueix un dels elements més
valuosos i rellevants del seu paisatge.
A dreta i esquerra del riu s’hi desplega un mosaic paisatgístic que segueix una gradació similar, encara
que no simètrica. A tocar de les motes s’estén la plana al·luvial, amb pendents molt suaus d’inici i que
es van incrementant i formant irregularitats a mesura que la plana s’acosta al massís del Montgrí, al
nord, i al massís de les Gavarres com és el cas que ens ocupa i a les muntanyes de Begur, al sud. 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.
La naturalesa agrícola de la plana comporta que la vegetació natural hi escasseja, quedant restringida
a tocar la llera del riu Ter i als marges de separació dels camps. Aquests marges presenten vegetació
herbàcia i arbustiva a les àrees on l’agricultura és més intensiva com és el cas de la zona en estudi i
en canvi hi trobem vegetació arbòria en les zones conreades menys intensament, inundables, o
destinades a les pastures.
Analitzant el paisatge de l’àrea en estudi ens trobem davant d’un sector agrícola de secà propi de la
plana de l'Empordà, però a tocar les parets i carrers d'un petit poble, alterat per les diverses actuacions
que s'hi han portat a terme darrerament i que han convertit una parcel·la agrícola amb una parcel·la
que més aviat caldria considerar-la com a urbana o periurbana, tot i que envoltada del paisatge agrícola
propi de la plana de l'Empordà.

20

INFORME AMBIENTAL ESTRATÈGIC.
PLA ESPECIAL PEU-04. Entorn Església de Sant Pere.
Terme Municipal de PALAU SATOR (Baix Empordà)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Si be tant el poble de Palau-sator com tot el paisatge que l'envolta és realment interessant i d'alt interès,
si ens centrem a l'àrea d'actuació concreta, correspon a un entorn transformat i que ha passat de ser
agrícola a periurbà o fins i tot urbà, però que queda prou integrat i dissolt dins tot aquest paisatge propi
de la plana de l'Empordà que envolta el nucli de Palau-sator.
L'exposició visual de la parcel·la, a curta distància, és mínima ja que des del nord queda tapada pel
poble de Palau-sator i per l'església, mentre que pels altres costats hi ha la mota de terra construïda
que actua com apantallament visual.
Amb un a visual més àmplia, correspon a una àrea d'actuació molt concreta i limitada que es troba a
continuació del poble i que s'integraria en el propi paisatge rural ben delimitat i amb continuïtat, però
que no interfereix en el paisatge agrícola de l'entorn.
L'exposició visual és molt baixa i és limita només a un tram molt curt dels dos camins o carrers en el
seu tram final que hi donen accés. Des de cap punt del poble, ni pràcticament des de cap habitatge hi
ha visió de la parcel·la, com tampoc hi és des de l'entorn de l'església (el punt més visitat del poble) ja
que els murs i parets que envolten el recinte no el deixen veure.
Destacar el fons escènic que hi ha en tot aquest entorn amb el poble de Palau-sator cap el nord, la
plana de l'Empordà i el poble de Peratallada cap el sud, i cap a l'est hi ha el Montgrí com a punt rellevant
Per tant el valor paisatgístic de la zona es valora com a alt tant per l'entorn urbà-rural del poble com
també pel context propi de la plana de l'Empordà que l'envolta i l'actuació o canvi que s'ha portat a
terme darrerament no ha fet disminuir de manera significativa la qualitat del paisatge.

Visual del sector amb el poble de Palau-sator com a fons.

Sector perfectament camuflat entre el paisatge agrícola que l'envolta i el poble de Palau-sator.
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13. Agricultura i usos del sòl
El municipi de Palau-sator té una economia es basa principalment en el sector agropecuari, i per tant
és un poble clarament agrícola i ramader, amb uns terrenys d'alt valor agronòmic ajudat per les aigües
subàlvies que són intensament aprofitades mitjançant pous artesians i séquies al Rec Madral. Els
principals conreus són les hortalisses, els cereals, el blat de moro i el farratge.
Pel que fa a la ramaderia, la cria de bestiar és força diversificada, però en destaca la del porcí, l’oví i
l’aviram. Tot i així, l'economia del poble s'està transformant darrerament en un poble turístic amb moltes
cases del poble de Palau-sator, dels pobles agregats i algunes de les masies esparses pel terme han
estat arranjades com a cases de segona residència o dedicades al turisme rural.
Com es pot observar en la següent taula del percentatge de sòl del CREAF, els conreus de secà i
regadiu són clarament dominants en el poble, mentre que el percentatge de terrenys forestals és molt
reduït si ho comparem amb el percentatge de la comarca, que precisament tampoc és molt alt.
Destaca també el baix percentatge de sòl improductiu artificial o terrenys urbanitzats molt inferior a la
mitjana de la comarca.
Les dades dels usos del sòl del municipi comparativament amb la resta de la comarca, segons dades
del CREAF són:
Municipi

Palausator
Baix
Empordà

Bosc
Dens
Clar

Matoll
ars

Prat
s

Altr
es

Improductiu
Natur
Artificial
al

Conreu
s

Total
(ha)

15,43

0

1,68

0

0

0

3,36

79,53

1.238

47,23

0,26

4,82

0,45

0,07

0,61

7,33

39,24

70.048

Font: CREAF

Pel que fa a la zona del projecte la parcel·la en estudi correspon a un camp de conreu de secà que es
preveu convertir-ho en una àrea d'estacionament de vehicles, sobre tot encarat a la gent de fora que
va a visitar el poble, per tant comportarà una mínima pèrdua de sòl agrícola.
No hi ha cap tipus de construcció dins el sector ni tampoc cap mena d'instal·lació agrícola o ramadera,
ni instal·lacions de reg. Si que cal esmentar que a la parcel·la del costat hi havia un gran pou obert i
que s'ha tapat darrerament, però que no està vinculada a la parcel·la a on s'hi vol implantar el futur
pàrquing.

14.- Ordenació del territori. Planejament vigent
El planejament vigent de referència a Palau-sator actualment és Pla d'Ordenació Urbanística Municipal
(POUM) aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona el 26 de Juliol de 2017
i publicat en el DOGC el 27 de Setembre de 2018.
Concretament la zona del projecte està qualificada com a sòl No urbanitzable (SNU) i està classificat
com d'interès agrari i paisatgístic.
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Zona del projecte

Concretament l'article 230 de la normativa urbanística, que fa referència a PEU-04 Entorn església de
Sant Pere - Palau-Sator diu:
1. OBJECTIUS
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’habilitar un espai
d’aparcaments que ha de permetre restringir l’estacionament de vehicles als carrers interiors del nucli de Palausator
2.-ÀMBIT
L’àmbit del pla especial urbanístic correspon als límits assenyalats en els plànols 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.
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3. RÈGIM DEL SÒL
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.
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.
L’Ajuntament de Palau-Sator obtindrà els terrenys segons els pactes recollits en el conveni urbanístic que
acompanya aquest POUM. L’Ajuntament serà el promotor de la redacció del PEU i de les obres d’urbanització.
Planejament territorial:

Pel que fa referència a la comptabilitat de l'actuació amb el planejament director i que correspon al Pla
Territorial Parcial de les Comarques de Girona (PTPCG), la zona del projecte correspon a un sòl de
protecció territorial d'interès agrari i/o paisatgístic. Concretament l'article 2.8 i 2.9 de les Normes del Pla
Territorial, defineix com a sòl de protecció territorial, i que comprèn aquell sòl que el Pla no considera
imprescindible que formi part de la xarxa de sòl de protecció especial, però que té valors, condicionants
o circumstàncies que motiven una regulació restrictiva de la seva possible transformació, atès que
existeix en l’àmbit del Pla suficient sòl de protecció preventiva o vinculat a les estratègies de
desenvolupament urbanístic que s’estableixen a l’article 3.5 per donar resposta a totes les necessitats
de desenvolupament urbanístic o d’edificació en sòl no urbanitzable que es donessin al llarg del seu
període de vigència.
2. El pla distingeix tres motius pels quals el sòl ha d’ésser considerat sòl de protecció territorial i en
conseqüència ha de ser preservat o se n’ha de condicionar la transformació a un suficient interès
territorial.
a) Interès agrari i/o paisatgístic: assenyala àrees d’activitats productives agràries de significació
territorial i que alhora són terrenys que aporten paisatges significatius o identitaris de l’àmbit territorial i
també en terrenys que per estar molt poc contaminats per l’edificació convé mantenir en el període de
vigència del pla com espais no urbanitzats estructuradors de l’ordenació del territori.
b) Potencial interès estratègic
c) Preservació de corredors d’infraestructures
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15.-Infraestructures
A nivell d'infraestructura i comunicacions el terme municipal de Palau-sator està travessat d'oest a est
per la carretera local GI-651 que uneix la Bisbal d’Empordà amb la carretera local de Pals a Torroella
de Montgrí. En aquesta carretera a l'entorn del p.k. 3+800 cap el nord hi surt el vial que porta
directament al nucli de Palau-sator que es troba a uns 600 metres.
També s'hi pot accedir des del poble de Peratallada, sobre la mateixa carretera, a on, a l'entorn del p.k.
2+000 hi surt també un vial asfaltat que en uns 1300 metres ens porta fins a Palau-sator entrant pel
sud-oest.
Així mateix, també espot accedir al poble de Palau-sator des de la carretera GI-643 des del p.k. 2+000
a l'alçada de Gualta que porta a Fontanilles i tot seguit arriba a Palau-sator pel nord que es troba a uns
4.700 metres.
Si ens centrem a l'accés a la zona del projecte, que es troba al sud del poble, les dues opcions per
accedir al poble des de la GI-651 passen a cada costat de la parcel·la que es preveu destinar a futur
pàrquing de vehicles, amb un accés directa a la mateixa des dels dos vials.

Carretera que ve de Peratallada en el punt d'accés a la zona del projecte
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16.- Estructura socioeconòmica
L’economia de Palau-sator es fonamenta sobre tot en el sector agropecuari, i l'activitat agrícola és i
amb diferència la principal activitat econòmica del poble des de fa molt temps. Com ja s'ha dit, els
principals conreus són les hortalisses, els cereals, el blat de moro i el farratge. Pel que fa a la ramaderia,
la cria de bestiar és força diversificada, però en destaca la del porcí, l’oví i l’aviram.
La disminució de l'activitat agrícola no ha estat especialment significativa, ja que en el període 19992009 ha disminuït, pel que fa a superfície conreada, en un 8,82% i a l'any 2.009 es va estimar en 813
ha, però per contra pel que fa a l'activitat ramadera, en el mateix període, ha sofert una davallada molt
més significativa de més del 65% pel que a unitats ramaderes.
Aquesta disminució de l'activitat econòmica vinculada al sector primari, ha donat peu a un important
desenvolupament del sector de serveis. Darrerament moltes cases del poble de Palau-sator, dels
pobles agregats i algunes de les masies esparses pel terme han estat arranjades com a cases de
segona residència a mesura que s'anaven deshabitant, però també s'està desenvolupant una important
activitat turística en el poble vinculada sobre tot al turisme rural i també a la restauració sector potenciat
per l'increment de visitants (turistes) que es passegen pel poble.
El poblament del poble, va patir una forta davallada, sobre tot al llarg de tot el segle XX i es va estabilitzar
ja a finals del segle anterior i s'ha mantingut bastant estable al llarg dels darrers 20 anys.
L'evolució de la població a Palau-sator en els darrers 60 anys ha sigut:

Palausator

1857

1910

1950

1990

2000

2004

2008

2012

2018

752

599

557

315

293

284

289

294

295

17.-Patrimoni arqueològic i arquitectònic
Segons consulta de les dades de l'Inventari del Patrimoni arquitectònic i arqueològic de Palau-sator en
el Geoportal del Patrimoni Cultural, podem deduir que és realment molt important i concretament tenim
el castell de Palau-sator i l'església de Sant Pere.
El nucli urbà de Palau-sator presenta un molt interessant valor arquitectònic. A dia d'avui encara manté
l’aspecte i la disposició urbana medieval, amb el recinte murallat ben definit presidit per la torre del castell,
i a on destaca sobre tot el carrer del Portal, entre la plaça i el portal de la Torre de les Hores. En aquest
cas, l’església parroquial fou bastida a extramurs així com també hi ha dues fonts o abeuradors.
En el castell destaca l’antic castell de Palau-sator amb la gran torre mestra, de planta rectangular, i els
murs marcadament inclinats que li donen forma de piràmide truncada (l’alçària és de 20 m). El casal
afegit a la part baixa del mur occidental degué formar part del castell, però ha sofert moltes reformes.
Com element arquitectònic destaca també l’església parroquial de Sant Pere de Palau-sator que és un
edifici d’una sola nau i absis semicircular construït a la fi del període romànic (segle XIII). Les capelles
laterals (dues a cada costat), el cor i les sagristies adossades a banda i banda de la capçalera són
reformes tardanes (segles XVI i XVII). A l’altar major hi havia un retaule barroc (1707) que fou destruït el
1939; es conserva una làpida medieval esculpida i una creu processional d’argent del segle XVI.
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A migdia de l’església hi ha una creu de terme també del segle XVI, de pedra, prop de la tanca de xiprers
del cementiri.
Zona projecte

Font Geoportal del Patrimoni cultural (Patrimoni arquitectònic)

Pel que fa referència al patrimoni arqueològic destacar que l’any 1970, als carrers del Portal i de la Mosca
i a la plaça de la casa del comú, es trobaren les restes d’una necròpoli baixromana o altmedieval.

Zona projecte
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La zona del projecte es troba just a tocar i a continuació dels murs que encerclen tot l'entorn de l'església,
sense cap possible afectació dels mateixos. Tant sols es preveu fer una actuació de millora per accedir
a l'església de Sant Pere per persones amb mobilitat reduïda mitjançant la construcció d'una rampa i
unes escales
L'església parroquial de Sant Pere de Palau-sator es troba a l'extrem de migdia de la població, a un
extrem de l'actual nucli urbà i fora de les muralles. L'església és d'una sola nau, orientada a llevant i
rematada per un absis de planta semicircular. Està coberta amb una volta força alta, apuntada i seguida,
l'absis té una volta ametllada i un simple plec apuntat forma l'arc presbiterial que marca la gradació de
nivell, no gaire acusat, entre els dos espais interiors del temple. La porta d'entrada es troba a la façana
de ponent i consta de dos arcs de mig punt en gradació fets amb dovelles força grosses ben tallades i
polides. Sobre la façana occidental es dreça un campanar d'espadanya de tres pilars closos per dues
arcades de mig punt. Al costat, damunt el vessant septentrional de la façana, fou bastit tardanament el
comunidor, en forma de torreta quadrangular. Altres afegitons tardans han destruït o amaguen els
paraments romànics. A partir del segle XVI foren construïdes les capelles laterals, dues per banda, i
també una sagristia a cada costat de l'absis. Sobre els murs perimetrals de la nau i la capçalera resten
testimonis considerables de fortificació amb llenços espitllerats.
Esmentar també que resseguint el camí o carretera de Peratallada hi trobem el Sender de Gran
Recorregut o GF-92-1 que passa just pel límit de ponent del sector i passa per dins el nucli urbà de
Palau-Sator. El GR-92 o Sender de la Mediterrània, el seu traçat segueix tot el litoral català a través de
31 etapes i 560 quilòmetres, amb diverses variant com és aquest tram que passa per Palau Sator.

18.-Qualitat de l’aire
El terme municipal de Palau-sator es troba englobada dins les Zones de Qualitat de l’Aire (ZQA) en la
zona 9 o Empordà, caracteritzat per tenir nuclis urbans de grandària mitjana i petita, amb una marcada
estacionalitat en la població a causa del turisme. Les àrees rurals representen la major part del seu
territori. Només un 20% dels municipis poden tenir àrees urbanes. Hi ha una important coberta vegetal.
Les condicions de dispersió és bona ja que correspon a una franja costanera que es veu afectada sovint
per la tramuntana i quan aquesta no bufa predomina el règim de brises que també ajuda a la dispersió
de l’aire.
Pel que fa a les emissions presenta nivells baixos d’emissions difuses provinents de les d’activitats
domèstiques i del trànsit urbà. Poques o mínimes emissions associades al tràfic de vehicles ja que no
hi ha vies de comunicació importants que passin properes al poble de Palau-sator.
El nivell d'emissions de tipus industrials també són mínimes ja que no hi ha cap mena d'activitat
industrial dins del terme municipal i tampoc en sectors propers hi ha polígons industrials o activitats
industrials potencialment contaminants. Si fem referència a les emissions de tipus domèstics, també es
valoren com a baixes ja que no hi han grans nuclis habitats propers i Palau-sator n'és un clar exemple.
El relleu planer i la climatologia (precipitacions) afavoreixen el rentatge de l’atmosfera i minimitza la
resuspensió de partícules.
Per tant podem concloure que la qualitat de l'aire a l'entorn del poble de Palau-sator és molt bona per
la manca de focus potencialment contaminants de cap tipus i a més hi ha una molt bona dispersió de
l'aire
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- Zones amb risc d’incendis forestals
D’acord amb el Decret 64/1995 pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals, el
municipi de Quart no figurat en el llistat de municipis catalogats com d’Alt Risc d’Incendis, ja que hi ha
molt poca superfície forestal en el terme municipal i sobre tot són boscos illa amb poca continuïtat entre
els mateixos.
Segons el plànol de risc d’incendis forestals a Catalunya, la zona del projecte presenta un risc d’incendis
baix degut que tot el sector correspon a una àrea agrícola de camps de conreu, sense vegetació arbrada
i menys encara massa forestal. Les més properes queden molt allunyades de l'entorn del poble de
Palau-sator.
També dins el sector el nivell de combustibilitat i inflamabilitat es valora com a baix o mínim ja que no
hi ha cap mena de vegetació ni dins el sector ni tampoc en el seu entorn proper.

Zona projecte

Plànol de risc d’incendis obtingut de fonts de la Generalitat de Catalunya

- Zones amb riscos geològics
Pel que fa a terrenys amb pendents superiors al 20%, no hi són presents en la zona de projecte ja que
correspon a un entorn totalment planer amb una mínima pendent cap a ponent.
Pel que fa als possibles despreniments (caigudes de blocs, bolcades, allaus de roques), aquests són
nuls, ja que no hi ha penya-segats, ni talussos especialment verticalitzats, ni presència de material petri
en tot el sector. Els materials presents són sedimentaris, sorres, que tenen una estabilitat important,
per tant el risc es valora com a BAIX ja que també hi ajuda que és un entorn especialment planer.
Pel que fa referència a la tipologia de materials presents dins i a l’entorn de la parcel·la no hi ha
presència de grans blocs de pedres, ja que els materials presents en el sector són compactes, amb
absència de blocs de pedra aïllats, per tant en aquest aspecte també es valora com a MÍNIM.
Si ens centrem en les possibles esllavissades, no hi cap mena de risc ja que no hi ha talussos presents
en tot el sector o són de mínima alçada, per tant amb un el risc que es valora com a MÍNIM.
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Finalment, pel que fa a possibles esfondraments (subsidències, col·lapses), la tipologia de materials
presents, la tipologia del subsòl i els treballs agrícoles que s’hi han portat a terme des de fa anys, fa
que el terreny estigui fortament assentat, i per tant, el risc es valora com a MÍNIM.
El Pla Especial d'Emergències Sísmiques a Catalunya (SISMICAT), el terme municipal de Palau-sator
presenta un nivell de perillositat sísmica valorat com a moderada ja que s’engloba dins la zona 2 a on
correspon a una estimació d'intensitat sísmica de categoria VI-VII en l'escala MSK.
En general, el nivell d'intensitat sísmica és homogeni en tota la superfície del municipi, però la perillositat
està en funció de la tipologia de construccions (en funció de l'any de construcció, nombre de plantes.)
que hi pugui haver-hi i les línies vitals. Com que en el nostre cas les construccions properes al sector
(dins el mateix no hi ha cap construcció) són molt antigues i en general de poca alçada (amb excepció
del campanar de l'església) no hi ha construccions presents o són de poca alçada el risc sísmic en tot
el sector es valora com a baix.
- Zones de Risc de Contaminació acústica
El municipi de Palau-sator té aprovat el mapa de capacitat acústica del municipi de Palau-sator. En el
mateix la zona del projecte es troba englobat en un sector de sensibilitat acústica, concretament de la
tipologia A2 o zona amb predomini de sòl d'ús sanitari, docent i els seus límits són de 55 dB de dia i 45
dB de nit.
Zona projecte

Si analitzem al detall la zona del projecte podem determinar que ens trobem en un entorn molt tranquil
i sense focus emissors de soroll significatius ja que no hi ha cap carretera o via de comunicació
important que passi per aquest entorn, ni tampoc hi ha activitats industrials que sigui una font
generadora de soroll, ni tampoc és un indret amb molta presència de gent i habitatges, per tant
correspon a un entorn a on hi ha molt poc soroll, i només arribada d'algun vehicle trenca la pau que hi
ha habitualment.
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Contaminació lumínica
Segons el Decret 82/2005 de 3 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei
6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn,
la zona en estudi correspon actualment a la tipologia:
- Tipologia E2 (àrees que el planejament urbanístic les qualifica com a sòl no urbanitzable) .
A hores d’ara, el sector presenta un nivell de contaminació lumínica baixa ja que si be correspon a un
entorn que es troba a tocar el nucli urbà, ni hi ha cap focus lumínic en el mateix ni en el seu entorn
proper.
La incidència que pot suposar el nucli urbà de Palau-sator com a focus de contaminació sobre el sector
també és molt baixa ja que tot el poble presenta uns nivells de contaminació lumínica baixa i la possible
aportació per part de carreteres molt transitades o de grans nuclis habitats propers és mínima ja que
no en hi ha.
Així podem dir que el nivell de contaminació lumínica en tot el sector és molt baix.
Segons el plànol de contaminació lumínica editat per la Generalitat de Catalunya correspon a una zona
2 de protecció lumínica Alta sobre tot pel fet de ser sòl No urbanitzable.
ZONA DE PROJECTE

Zona E1. Protecció màxima
Zona E2. Protecció alta
Zona E3. Protecció moderada
Zona E4. Protecció menor

Mercaderies perilloses.
Tot el sector queda allunyat de les vies autoritzades per a la circulació de mercaderies perilloses i no
només el sector sinó també tot l'entorn del poble de Palau Sator, ja que les vies autoritzades per a la
circulació de les mateixes queden molt allunyades.
Tampoc hi ha en el poble i menys encara a l'entorn de la zona del projecte cap activitat de manipulació
de mercaderies o substancies perilloses, per tant el risc en tot l'entorn de la zona del projecte el risc és
mínim.

31

INFORME AMBIENTAL ESTRATÈGIC.
PLA ESPECIAL PEU-04. Entorn Església de Sant Pere.
Terme Municipal de PALAU SATOR (Baix Empordà)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.b. Perfil ambiental de la zona
Ambientalment es pot definir la zona del projecte com un espai periurbà ja que es troba a continuació
del nucli urbà de Palau-sator just a tocar les parets de l'església de Sant Pere. És un antic camp de
conreu de secà que es vol convertir en una zona d'estacionament de vehicles per la gent que vol visitar
el poble i evitar la circulació de vehicles per l'interior del mateix i eliminar que es pugui deixar el vehicle
a l'interior d'aquest molt interessant poble del Baix Empordà, amb un legat històric i arquitectònic molt
important.
Com a elements ambientalment més rellevants hi trobem:
-

-

-

-

-

Sector sense urbanitzar que es troba just a continuació del nucli urbà de Palau-sator a tocar
les parets dels murs perimetrals de l'església.
Antiga parcel·la agrícola, camp de conreu de secà, que es vol convertir en un futur pàrquing
de vehicles i zona verda d'esbarjo i adequació paisatgística.
Relleu totalment planer. No hi h sectors amb pendents superiors al 20%.
Geològicament correspon a materials del quaternari d’aportació al·luvial.
Tot el sector es troba fora de qualsevol figura de protecció ambiental com poden ser Espai
d'Interès natural (PEIN), Xarxa natura 2.000, Lloc d'Interès Comunitari, Zona ZEPA (zona
especial protecció de les aus),
Referent a la geologia no hi ha dins el sector ni en les zones properes cap zona d’especial
protecció geològica com poden ser geòtops ni pertany a cap geozona.
No hi ha presència de sòls contaminats per activitats anteriors
La zona del projecte es troba sobre la massa d’aigua de massa d’aigua dels aqüífers de la
fossa de Palafrugell que correspon a un aqüífer protegit segons el Decret 328/1988.
No hi ha cursos fluvials destacables dins el sector; el més proper és la riera de Peratallada
i la riera Nova que es troba a ponent de la zona del projecte.
El sector queda fora de les zones potencialment inundables per un període de retorn de
500 anys.
No hi ha cap tipus de vegetació dins el sector i només trobem vegetació ruderal en els petits
marges que delimiten el sector. No hi ha cap peu arboris dins el mateix ni tampoc en els
seus límits
No hi ha presència d’arbres monumentals o d'interès per les seves dimensions o per la
seva raresa dins el sector que convingui preservar.
La fauna que trobem dins el sector és generalista, poc nombrosa i poc diversa condicionada
per la proximitat al poble de Palau-sator i la poca fauna present és de tipus d'espais oberts
pròpia de la plana de l'Empordà.
Tot i que ens trobem dins un espai connector segons el Pla Director de les comarques de
Girona, en realitat i a escala curta, per la seva situació a tocar el nucli urbà i per les seves
dimensions la seva funcionalitat com a tal no és real.
No hi ha cap tancament perimetral que pugui condicionar o delimitar la mobilitat de la fauna
terrestre
Fàcil accés des de la carretera GI-651 ja que es troba a peu del camí de Peratallada i del
vial d'accés al poble des de la carretera de Vulpellac a Pals.
Ens trobem dins de la unitat de paisatge de l’Empordanet – Baix Ter i és un entorn molt
representatiu d'aquesta unitat de paisatge
El paisatge del sector correspon a un entorn periurbà ja que es troba a continuació del nucli
urbà de Palau-sator que és un indret amb un gran valor i qualitat de paisatge com a petit
nucli rural.
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-

-

-

-

-

El paisatge correspon a l'entorn agrícola planer que envolta tot l'entorn dels petits nuclis
rurals d'alt valor històric d'aquest sector del Baix Empordà.
No hi ha observatoris habitats propers fora dels habitatges de dins el nucli urbà de Palausator, però que no tenen visió de la parcel·la a reconvertir en pàrquing.
Mínima pèrdua de superfície agrícola, concretament 0,46 Ha, d'un antic camp de conreu
de secà que s'ha adaptat com a àrea per estacionar vehicles.
No hi ha elements patrimonials ni arquitectònics ni arqueològics dins el sector, però el
mateix es troba just a tocar les parets de l'Església de Sant Pere que és un element protegit
de patrimoni arquitectònic i està catalogat com a BCIN (Be Cultural d'Interès Nacional).
Quan avaluem el nivell de qualitat de l'aire del sector es pot catalogar com a molt bo ja que
no hi ha cap tipus de focus contaminant proper ni de tipus industrial, ni domèstic ni tampoc
generat pel tràfic de vehicles. També hi ajuda en que hi ha una bona dispersió i renovació
de l’aire
Referent al nivell de contaminació acústica del sector està catalogat com de sensibilitat alta
ja que correspon a un sòl No Urbanitzable. Tampoc hi ha cap tipus de punt emissor de
soroll significatiu ni per circulació de vehicles ni per proximitat a zones poblades importants.
A dia d'avui presenta un nivell mitjà-baix pel que fa a la contaminació acústica.
Quan analitzem els riscos ambientals no n'hi ha cap de significatiu ni per presència de
pendents superiors al 20%, ni risc d’esllavissades, ni erosió, ni caigudes de blocs, ni... Per
la seva situació el risc sísmic es valora com a moderat.
Tot el sector presenta un risc baix d'incendis forestals a l'haver-hi un domini total del sòl
agrícola i sense presències de masses forestals properes. L'índex de combustibilitat i
inflamabilitat es valora com a mínim.
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2. c/ Objectius de protecció mediambiental
Després d’haver definit els principals aspectes mediambientals d’aquest Pla Especial per a la
implantació d'una àrea d'estacionament de vehicles i un espai lliure d'esbarjo i de protecció ambiental
i paisatgística a l'entorn de l'església de Sant Pere en el nucli urbà de Palau-sator, estem en disposició
de definir els objectius de protecció mediambiental que hauria de tenir present l’òrgan responsable de
la redacció del Pla Especial i considerant els objectius ambientals definits en el Pla Territorial de les
Comarques Gironines, en el capítol 4.3. Objectius Ambientals del Pla. En aquest cas s’han escollit els
objectius que millor s’adapten al present projecte i també s’han incorporat altres objectius més
específics relacionats amb l'actuació projectada.
1. Objectius ambientals prioritaris
Objectiu 1.1. Protegir els espais naturals de valor ecològic tant a escala nacional, com regional
o comarcal i evitar la pèrdua de biodiversitat, tant d’ecosistemes, com d’hàbitats o espècies
Objectiu 1.2. Garantir la connectivitat territorial i ecològica mitjançant un sistema continu i
funcional d’espais oberts i protegint els cursos fluvials pel seu paper de connectors ecològics
Objectiu 1.3. Evitar la creació de nous assentaments i apostar per les formes compactes de
creixement, minimitzant la dispersió i la fragmentació territorial.
Objectiu 1.4. Protegir els sòls més fèrtils o de valor agrari pel seu paper de sustent de la
producció alimentària
2. Objectius ambientals rellevants
Altres objectius específics en funció de les característiques del sector podrien ser:
Objectiu 2.1. Protegir específicament les àrees de major valor paisatgístic, amb especial
atenció als paisatges rurals i alts de valor identitari.
Objectiu 2.2. Deixar lliures les zones subjectes a riscos naturals, amb especial atenció al risc
d’incendi i al risc d’inundació, i les zones subjectes a risc inacceptable d’origen antròpic, en concret el
risc d’accident en el transport de mercaderies perilloses i el risc d’accident greu en instal·lacions que
manipulen substàncies perilloses.
3. Objectius ambientals secundaris
Objectiu 3.1. Afavorir les formes d’implantació i directrius pel planejament urbanístic menys
consumidores de recursos, especialment d’aigua i energia
Objectiu 3.2. Aportació a millorar l'economia del municipi buscant una diversificació de la situació
actual i potenciar el sector serveis (turístics) propis del poble.
Objectiu 3.3. Millorar l'eficiència dels fluxos ambientals i energètics. Reducció d'emissions Gasos
Efecte Hivernacle.
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Objectiu 3.4. Protegir els elements del patrimoni ambiental en concret l'entorn de l'església del
Sant Pere i millorar el seu entorn
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3. ALTERNATIVES CONSIDERADES
L'objecte del present Pla Especial en l'àmbit del sector PEU-04 és ordenar l’entorn de l’església de
Palau-Sator per permetre la implantació d’un aparcament i d’un espai públic en sòl no urbanitzable
donant compliment a les determinacions del POUM, aprovat el 26/07/2017 i publicat el 27/09/2018.
Concretament les determinacions d'aquest pla especial vol solucionar la problemàtica existent a l'entorn
de l'església de Sant Pere, com serien:
El Pla vol revaloritzar Espai al voltant de l’església de Sant Pere, la qual és un bé
patrimonial integrat al nucli de Palau-Sator, a través de millorar els accessos a l'església de manera
que els vilatans i els visitants hi pugin accedir més fàcilment. També millorant la visibilitat d’aquesta des
dels carrers d’accés, com el camí a Peratallada i el carrer Migdia i fer una millora paisatgísitca de tot
l'entorn de l'església.
A hores d'ara l'accés al nucli des del camí de Peratallada és deficient. Aquest és un
dels accessos al municipi, i des del qual hi ha grans vistes a l’església, actualment és un camí asfaltat
i amb poca visibilitat en algun tram abans d’accedir al nucli de Palau-Sator.
Manca de sòl per a sistemes d’espais lliures. La població de Palau-Sator hi manquen
zones verdes urbanes on poder desenvolupar el lleure i l’oci.
Estacionament al nucli de Palau-Sator. Actualment els vehicles rodats aparquen dins
el nucli de la població. Amb el Pla Especial, els vehicles podrien estacionar als afores de la vila, en un
aparcament dissuasori, sense necessitat d’haver d’accedir en vehicle rodat a l'interior del poble de
Palau-Sator.
Manca d’accés per a persones amb diversitat funcional o mobilitat reduïda dins el
recinte de l’església, tant sols accessible actualment a través de graons.
Dificultat d’accés al nucli de Palau-Sator per part de vehicles grans com autobusos i
camions.
Necessitat d’ubicar una zona de serveis tècnics pel transformador elèctric.
Necessitat d’ubicar una zona de residus per a dipositar tots els residus municipals amb
diversos contenidors de reciclatge.
Una vegada definida els objectius i criteris que han de regir la implantació d'aquesta nova instal·lació
per estacionar vehicles i ordenació del sector, i la problemàtica existent a l'entorn de l'església de Sant
Pere, es planteja la necessitat de trobar la millor opció possible dins l'àmbit del projecte. A tal efecte,
es valoren diferents ordenacions a partir d'uns requeriments previs.
Concretament es plantegen dues alternatives possibles:
Alternativa 0: seria mantenir l’estat actual del PEU 04, és a dir, no intervenir-hi
Alternativa 1 seria aplicar la implantació del pla especial amb l'ordenació i transformació de
l’àmbit del PEU 04.
1/ Alternativa 0:
Comporta la no 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). El fet de no actuar seria més rellevant en el cas
que es desenvolupessin els àmbits del PAU 01 i PAU 02 situat a l'entorn del PEU-4, en que el sector
quedaria descompensat i heterogeni.
No resposta a les necessitats detectades de majors dotacions d’espais lliures del nucli.
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No protecció a l’entorn de l'església de Sant Pere.
No habilitació d’un espai d’aparcaments que pugui permetre restringir l’estacionament i la
circulació de vehicles als carrers interiors del nucli de Palau-Sator.
2/ Alternativa 1:
Comporta 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). I donar homogeneïtat en tot l’àmbit entre el PAU
01, el PAU 02 i el PEU 04.
Es donaria resposta a les necessitats detectades de majors dotacions d’espais lliures del
municipi, mitjançant parcs i zones enjardinades.
Protecció i ordenació de l’entorn de l’església de Sant Pere.
Habilitació d’uns espais d’estacionament per a vehicles que permeti restringir l’aparcament i la
circulació d’aquests per l’interior del nucli de Palau-Sator.
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4. JUSTIFICACIÓ AMBIENTAL DE L'ALTERNATIVA ESCOLLIDA.

Objectius ambientals
Protegir els espais naturals de valor ecològic i
evitar la pèrdua de biodiversitat, tant d’ecosistemes,
com d’hàbitats o espècies

Compliment objectiu ambiental
Garantir la connectivitat territorial i ecològica
mitjançant un sistema continu i funcional d’espais
oberts i protegint els cursos fluvials pel seu paper de
connectors ecològics

Compliment objectiu ambiental
Evitar la creació de nous assentaments i apostar per
les formes compactes de creixement, minimitzant la
dispersió i la fragmentació territorial.

Compliment objectiu ambiental
Protegir els sòls més fèrtils o de valor agrari pel seu
paper de sustent de la producció alimentària

Compliment objectiu ambiental
Protegir específicament les àrees de major valor
paisatgístic, amb especial atenció als paisatges rurals
i alts de valor identitari.

Compliment objectiu ambiental

Alternativa 0

Alternativa 1

La no actuació comporta mantenir la situació
actual sense afectació d'espais protegits o d'alt
valor ambiental o paisatgístic.

No hi ha afectació d'espais que gaudeixin de cap
tipus de protecció ambiental i tots queden prou
allunyats de manera que no poden quedar afectats de
manera directa o indirecta.

Alt

Alt

La no actuació comporta mantenir la situació
actual sense afectació sobre espais connectors i
no afectant la connectivitat territorial. Tampoc
s'afecten cursos fluvials que puguin ser utilitzats
com connectors ecològics.

Malgrat que el sector es troba emmarcat dins un
connector ecològic en realitat, per la seva situació no
té realment aquesta funcionalitat, per tant no hi hauria
una afectació significativa sobre la connectivitat
territorial No s'afecten

Alt
La no actuació no crea nous assentaments, però
deixar l'espai sense actuar comporta deixa
inconnexa el sector quan els desenvolupin els
sectors del costat, concretament els PAU-01 i
PAU-02

Mitjà-Alt
El futur estacionament de vehicle amb zona d'espais
lliures se situa just a continuació de l'entorn de
l'església de Sant Pere, per tant hi ha una correcta
compactació del sòl urbà, sense ni dispersió ni
fragmentació

Alt

Mitjà-Alt
La no actuació comporta mantenir en l'estat
actual com a zona d'estacionament de vehicles
sense ordenació, tot i que fins no fa massa, un
estat d'abandonament el terreny a on es vol
implantar el càmping i que es va deixar de
conrear des de fa temps.

Correspon a dues parcel·les a on hi ha camps de
conreu de secà, tot i que el POUM ja preveu la seva
conversió en sòl urbà i zona d'espais lliures.

Mitjà-Alt
La no actuació suposa mantenir la situació
actual, amb un terreny sense ordenació situat a
tocar un indret d'un alt valor paisatgístic com és
tot l'entorn del poble de Palau-sator i l'església
de Sant Pere.

Mitjà
L'actuació proposada comporta l'ordenació d'un
sector situat a continuació del sòl urbà i que comporta
la creació d'espais enjardinats, zona estacionament
de vehicles i potenciant els valors de l'espai urbà que
l'envolta i ajuda a potenciar els valors paisatgístic de
l'entorn. Seria una millora paisatgístic respecte a la
situació actual

Mitjà

Alt
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Objectius ambientals
Deixar lliures les zones subjectes a riscos naturals,
amb especial atenció al risc d’incendi i al risc
d’inundació, i les zones subjectes a risc
inacceptable d’origen antròpic

Compliment objectiu ambiental

Alternativa 0

Alternativa 1

La no actuació suposa mantenir la situació
actual del sector que no porta associats cap
tipus de riscos naturals ni artificials

Tot el sector es troba lliure de possibles riscos
naturals ni artificials

Alt

Alt

La no actuació comporta mantenir la parcel·la
amb la seva funcionalitat actual que no
comporta tenir un consum significatiu de
recursos naturals com l'aigua i l'energia

La proposta de l'ordenació del sector i convertir-lo en
una zona verda i enjardinada així com una àrea per
estacionar vehicles no suposa un consum gens
significatiu de recursos hídrics i energètics.

Compliment objectiu ambiental

Alt

Alt

Millorar l'eficiència dels fluxos ambientals i energètics.
Reducció d'emissions Gasos Efecte Hivernacle

No hi ha cap actuació o activitat que pugui
incidir sobre l'emissió de gasos efecte
hivernacle

No hi ha cap actuació o activitat que pugui incidir
sobre l'emissió de gasos efecte hivernacle

Compliment objectiu ambiental

Alt

Alt

Millorar l'economia del municipi buscant una
diversificació de la situació actual i potenciar el sector
serveis propis del poble

La no actuació no comporta cap aportació,
millora o diversificació a l'economia del poble i
de la seva gent i mantenir les molèsties als
veïns que comporta l'accés i estacionament de
vehicles a l'interior del poble.

Afavorir les formes d’implantació i directrius pel
planejament urbanístic menys consumidores de
recursos, especialment d’aigua i energia, i
minimitzar els desplaçaments

Compliment objectiu ambiental
Protegir els elements del patrimoni ambiental en
concret l'entorn de l'església del Sant Pere i millorar
el seu entorn

Compliment objectiu ambiental

L'actuació es planteja sobre tot per potenciar el sector
turístic del poble que poc a poc està contribuint cada
vegada més a millorar l'economia del poble.

Mínim

Alt

La situació actual no potenciar els valors
patrimonials i paisatgístic del poble de Palausator ni tampoc del BCIN de l'església de Sant
Pere. No impedeix la circulació i estacionament
de vehicles dins el poble

Tot el projecte es planteja per millorar l'entorn
paisatgístic que envolta el BCIN de l'església de Sant
Pere i les zones del seu entorn, això com l'accés a tot
el poble

Baix

Alt
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En funció de l'anàlisi fet referent a nivell de compliment dels objectius ambientals per les diferents
alternatives confirma que la millor opció, des del punt de vista del medi ambient és l'alternativa 1 ja que
suposa una millora de la situació actual sense que comporti cap afectació significativa sobre el medi
ambient i és la que millor s'ajusta a nivell de compliment dels diferents objectius ambientals
seleccionats. i per tant coincideix amb l'alternativa millor valorada també des del caire urbanístic.
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5. DESCRIPCIÓ DE L’ALTERNATIVA ADOPTADA
5. a/ Descripció de l’alternativa escollida
El Pla permetrà donar compliment al POUM de Palau-Sator, aprovat en data 26/06/2017 i publicat en
data 27/09/2018, a través del PEU-04, a l’entorn de l’església de Sant Pere.
La població de Palau-sator té previst restringir el trànsit a l’interior de la vila per a tots els no residents
d’aquesta. Per això, cal que hi hagi un espai habilitat per poder estacionar els vehicles a l’entrada del
municipi. Per tant s'ha previst que un sector de l'àmbit d’aquest pla especial s'adeqüi i s'urbanitzi com
un aparcament dissuasori.
A més a més del nou aparcament, s’obrirà un vial que connectarà el camí de Peratallada i el carrer del
Migdia, els dos connectats amb la zona d’estacionament.
El POUM de Palau-Sator estableix dues claus dins l’àmbit, d’una banda la d’espais lliures, que en el
PEU passa a anomenar-se protecció paisatgística, amb les mateixes superfícies. D’altra banda, la clau
de vialitat, aparcaments i serveis tècnics, en el PEU es desglossen en dues claus diferents, la
d’accessos i la de serveis tècnics, ambdues juntes conformen la superfície que indica el POUM.
La proposta consisteix en:
Ordenar els 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). Dotant aquest espai d’un sistema d’espais lliures, serveis tècnics
i aparcament públic.
Dotar de majors espais lliures, mitjançant la creació d’un parc d’accés al municipi, que
permeti l’oci i el lleure en un punt estratègic d’arribada a la població.
Protegir l’entorn històric de l’església de Sant Pere, un monument catalogat com a BCIN
dins l’inventari de Patrimoni històric de la Generalitat de Catalunya. Aquest fet s’aconseguirà integrant
els sistemes d’espais lliures, serveis tècnics i aparcament públic amb el nucli històric de Palau-Sator
i la present església mitjançant mesures correctores necessàries per minimitzar l’impacte paisatgístic,
i potenciant les edificacions esmentades.
Habilitar un espai d’estacionament que permeti restringir la possibilitat d'aparcar els vehicles
motoritzats als carrers interiors del nucli de Palau-Sator. Un problema durant l’època estival que es
podrà resoldre mitjançant la creació d'aquest espai d’estacionament dissuasori en l’extrem sud de la
població.
Millorar l’accés al nucli pel camí de Peratallada. Actualment una via estreta i sinuosa, amb poca
visibilitat que mitjançant aquest pla es podrà eixamplar, i d’aquesta manera separar el trànsit rodat dels
vianants. A més a més, permetrà aconseguir grans vistes de l’Església de Sant Pere, dins l’inventari de
Patrimoni històric de la Generalitat de Catalunya.
El projecte preveu la unió del camí a Peratallada i el carrer Migdia evitant el trànsit de vehicles
per l'interior del poble. Una situació geogràfica estratègica per l’arribada en el municipi des del vessant
sud, que permetrà que els vehicles no tinguin necessitat d’accedir al nucli per canviar entre aquestes
vies.
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Crear nous accessos a l’església de Sant Pere per la cara sud d’aquesta, a la banda contrària
d’on actualment existeix l’únic accés que hi ha. La proximitat amb la zona d’espais lliures i l’aparcament,
permetrà que un dels punts emblemàtics de la població de Palau-Sator esdevingui un espai de pas i
rebuda del municipi.
Fer accessible l’església de Sant Pere per a persones amb mobilitat reduïda, actualment
inaccessible pels graons de pedra que existeixen.
El quadre de superfícies del sector seria:
POUM
Vialitat,
aparcaments i
serveis tècnics

Superfície
(m²)
2.387

Percentatge
(%)
51,48

2.250

48,52

Espais lliures

Claus 1
Accessos
Clau 2 –
Protecció
paisatgística
Clau ST –
Serveis tècnics

Serveis tècnics
Superfície total
àmbit

S/PEU

4.637,00

100 %

Superfície
total àmbit

Superfície
(m²)
2.376,40

Percentatge
(%)
51,25 %

2.250,00

48,52%

10,60

0,23 %

4.637,00

100 %

Per això es considera convenient i necessari el desenvolupament del present projecte l'ordenació
d'aquest sector a l'entorn de l'església de Sant Pere a Palau-sator.
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5. b/ Identificació i avaluació dels probables efectes significatius de l’ordenació proposada
sobre el medi ambient
Tort seguit analitzem els diferents aspectes mediambientals i els impactes més significatius que poden
comportar l'alternativa escollida pel que fa referència als diferents vectors ambientals. Així tenim:
-

Geologia:

La zona del projecte es troba fora dels límits de qualsevol figura de protecció geològica o paleontològica
(geòtops, geozones, zones d’expectativa paleontològica.).
En tota la finca no hi ha presència de terrenys amb pendents superiors al 20%.
Referent a l'impacte sobre el relleu no es preveu cap modificació de la situació actual, tot i que
darrerament s'ha portat a terme l'explanació del sector, però sense moviments de terres significatius
fora del decapatge de la terra vegetal. L'ordenació del sector no comportarà excavacions ni moviments
de terres.
Així l’impacte sobre la geologia es podria definir a poc significatiu, COMPATIBLE i es caracteritza per
ser un impacte mínim, negatiu, directe, simple, a curt termini, permanent, irreversible, irrecuperable,
localitzat i pròxim a l’origen.
-

Edafologia:

La pèrdua de superfície de sòl agrícola serà mínima i ja s'ha produït actualment, i ha comportat una
alteració dels horitzons més superficial ja que s'ha retirat la terra vegetal i s'ha deixat acopiada en forma
de cavallons resseguint el perímetre del sector i s'ha compactat el terreny per poder estacionar-hi
vehicles i s'hi ha aportat material extern per evitar la formació de fang.
La proposta d'actuació suposaria una certa alteració del sòl actual eliminant els valors agronòmics del
sòl que hi havia fins fa poc.
No hi ha presència de sòls contaminats en la zona del projecte.
Així tenim que pel que fa a l'edafologia l’impacte previst es valora com COMPATIBLE-MODERAT i es
caracteritza com a negatiu, directe, a curt termini, permanent, continu, localitzat i pròxim a l’origen, tot i
que també es podria considerar com a reversible, irrecuperable si mai es vol eliminar l'actuació que s'hi
vol portar a terme i retornar-ho com espai agrícola.
,
- Hidrologia:
Dins el sector no hi discorre cap curs fluvial important, ni tampoc en trobem cap en el seu entorn més
proper, per tant no hi pot haver cap mena d'impacte sobre els recs i torrents més propers.
El sector també queda fora de les zones potencialment inundables pels cursos fluvials més propers.
En general la futura ordenació de tot el sector, no comportarà canvis importants en l’escorrentia
superficial, ja que no hi haurà modificació significativa del relleu ni de les pendents naturals actuals i pel
fet de no incorporar-hi noves grans superfícies impermeables que puguin fer variar les recarregues de
l'aqüífer.
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Per tant, podem concloure que l’impacte sobre la hidrologia es valora com a COMPATIBLE i la tipologia
de l’impacte es definiria com a negatiu, simple i acumulatiu, a curt i mig termini, temporal, irreversible,
irrecuperable, discontinu, localitzat, propera l’origen.
- Emissions a l’atmosfera (qualitat de l’aire):
La tipologia d'actuació prevista no ha de comportar canvis respecte a la situació actual (el mínim
increment de freqüentació i de més vehicles circulant no serà significatiu).
No hi ha implantació d'activitats industrials o potencialment contaminants, ni tampoc noves zones
habitades per la contaminació de tipus domèstic, per tant la qualitat de l'aire no s'hauria de veure's
afectada.
Referent a l'afectació del desenvolupament del sector sobre la qualitat de l'aire es valora com a mínima
i l'impacte per tant com a COMPATIBLE i es podria caracteritzar com a indirecte, acumulatiu, a mig i
llarg termini, permanent, reversible, recuperable, continu, extensiu i tant proper com allunyat a l’origen.
Soroll:
Ens trobem en una situació semblant a les emissions a l’atmosfera, ja que els nivells de soroll actual
són molt baixos. No hi ha altres focus emissors de soroll propers que es puguin considerar com a
significatius.
La proposta d'ordenació d'aquest sector proper a l'església de Sant Pere fins i tot podria suposar una
millora respecte a la situació actual ja que s'evitarà la circulació de vehicles dins el nucli urbà, per tant
menys molèsties als veïns que hi viuen, tot i que la situació actual és d'un nivell de pressió sonora molt
baix.
A més les parets que envolten l'església i la diferència de cota entre l'entorn de l'església i la futura àrea
d'estacionament de vehicles actuen com un cert apantallament.
Així el previsible impacte per increment de la pressió sonora es valora com a COMPATIBLE i es
caracteritzaria per a ser negatiu, indirecte, acumulatiu, a curt i mig termini, puntual, temporal, reversible,
recuperable, discontinu, localitzat i proper a l’origen.
Explotació de recursos naturals:
En aquest cas, pel tipus d’actuació que es projecta portar a terme, no es preveu un increment de
l'explotació de recursos naturals dins el sector ja que entre altres raons:
L'ocupació de sòl no urbanitzable no és especialment significativa.
- No es preveu un increment significatiu en el consum de recursos naturals (aigua, recursos
energètics.)
- No hi haurà extracció de materials del subsòl vinculades a l’explotació del futur sector
d'estacionament de vehicles i de lleure.
Podem dir que el possible impacte generat pel present projecte pel que fa referència a l’afectació o
explotació de recursos naturals es valora com a COMPATIBLE, i es preveu que sigui un impacte poc
significatiu, directe, de caràcter permanent, recuperable, reversible, localitzat, continu i tindrà efecte a
mitjà i llarg termini.
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Espais de protecció especial:
No trobem cap espai de protecció especial d’acord amb la legislació actual en la zona de projecte ni pel
que fa referència a zones incloses dins el Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN), Xarxa Natura 2.000,
zones d’Especial Protecció de les Aus (ZEPA), presència de Zones humides, i menys encara que es
trobi dins els límits de Parcs Naturals o Reserves Naturals. Els espais protegits més propers queden
prou allunyats, no es veuran afectats ni de manera directa ni indirecta fins i tot pel previsible increment
de freqüentació que serà molt poc significatiu. Així el possible impacte sobre aquest vector es valora
com a COMPATIBLE.
Vegetació:
El valor de les comunitats vegetals presents dins el sector es valora com a baix i a hores d'ara, després
de les darreres actuacions que s'hi han portat a terme no hi ha cap comunitat vegetal present dins el
sector.
No hi ha presència de cap hàbitat d'interès comunitari ni prioritari ni no prioritari.
No hi ha afectació de masses forestals ja que no hi són presents dins el sector, ja que no hi ha cap peu
arbori dins el sector i pràcticament tampoc en el seu entorn més proper.
No hi ha presència ni tampoc, per tant, afectació de vegetació de ribera.
No hi ha presència, per tant tampoc afectació de peus arboris protegits a nivell local o regional.
Així el previsible impacte sobre la vegetació es valora com a COMPATIBLE i hauria de ser un impacte
que es caracteritzaria per ser negatiu, directe, simple, a curt i mig termini, permanent, reversible,
recuperable, localitzat i pròxim a l’origen.
Fauna:
Com que la qualitat de la fauna en el sector és poc interessant i poc nombrosa, ni tampoc hi ha
connectors ecològics dins la mateixa per la seva proximitat al nucli urbà i a la carretera C-250, l'impacte
que es pot generar pel desenvolupament del sector es valora com a COMPATIBLE.
Referent a la qualitat, diversitat i quantitat de la fauna present és baix ja que a més no hi ha cap hàbitat
especialment interessant per la fauna.
La pèrdua d’hàbitats faunístics es donarà de manera molt poc significativa i no hi haurà afectació sobre
espècies protegides o d’especial interès. Tot i així el desenvolupament del sector, podrà comportar un
cert allunyament de diversos grups faunístics, dels pocs que hi ha com poden ser sobre tot les aus.
El mínim impacte previst es caracteritzaria per ser mínimament significatiu, negatiu, directe i secundari,
simple, a curt, mig i llarg termini, permanent, reversible, recuperable, discontinu, localitzat i proper a
l’origen.
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-

Paisatge:

El previsible impacte que sobre el paisatge pot comportar l'ordenació d'aquest sector proper a l'església
de Sant Pere es valora com a compatible i fins i tot positiu ja que suposarà una millora de la situació
actual ja que convertiria un antic camp de conreu de secà en un espai necessari pel municipi com a
espai per estacionar vehicles i com espai de lleure.
La pèrdua de qualitat del paisatge no serà especialment significativa sobre tot si se sap integrar
correctament tot aquest nou espai a l'entorn de l'església de Sant Pere i cap espai periurbà del poble
de Palau-sator.
És un sector amb una baixa exposició visual des de zones habitades o des de grans vies de
comunicació, però es voldrà reordenar el mateix per potenciar les visuals de l'església de Sant Pere
des dels diversos accessos al poble que hi ha
Amb tot això l’impacte sobre el paisatge que es valora com a POSITIU i la tipologia de l’impacte previst
s’estima com a mínim, positiu, simple, a curt i mig termini, permanent, reversible, recuperable, localitzat
i pròxim a l’origen.
- Usos del sòl:
L'actuació comporta que un antic camp de conreu de secà que es troba a tocar les parets del poble,
passaria a ser una àrea destinada a espais lliures i sobre tot per estacionar vehicles. La pèrdua de
superfície agrícola és baixa (menys de mitjà hectàrea).
No hi ha afectació de cap instal·lació agrícola o ramadera.
No hi ha afectació d'instal·lacions de reg.
Per tant es considera que és un impacte poc significatiu sobre els usos del sòl i es valora com a
COMPATIBLE-MODERAT i és un impacte que es caracteritza per ser negatiu, directe, simple, a curt
termini, permanent, irreversible, irrecuperable, continu, localitzat i proper a l’origen.
- Ordenació del territori:
La proposta d'ordenació del sector és una actuació ja prevista en el planejament vigent a Palau-sator
com a sector Pla Especial Urbanístic (PEU 04) en sòl no Urbanitzable.
També s'ajusta als requeriments del planejament territorial (Pla Director Urbanístic de les Comarques
de Girona) que ho classifica com a zona de protecció territorial que permet la implantació de l'activitat
projectada.
Per altra part la futura ordenació del sector no suposa la necessitat de portar a terme cap modificació
de la normativa actual del planejament vigent a Palau-sator.
El desenvolupament del sector no comporta l'afectació de cap habitatge o construcció.
Així tenim que l'impacte previst es valora com a COMPATIBLE i seria un impacte que es caracteritzaria
per ser poc significatiu, simple, directe, que es donarà a curt i mig termini, no permanent, irreversible,
irrecuperable, localitzat i proper a l’origen.
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- Infraestructures:
En aquest cas no es proposa cap modificació significativa dels accessos actuals al sector que es fa des
del camí de Peratallada o des de la carretera GI-651 en el vial que dona accés al poble de Palau-sator
a través del carrer del Migdia.
No hi ha una vialitat específica dins el sector tot i que es preveu que es faciliti la connexió entre el camí
de Peratallada i el carrer de Migdia.
No hi ha afectacions dels serveis presents dins el sector ni tampoc altres que puguin afectar als serveis
municipals del poble (aigua, clavegueram, subministrament elèctric, telèfon...).
L’impacte previst es valora com a POSITIU i es caracteritzaria per ser directe, simple i acumulatiu, a
curt i mig termini, permanent, reversible, recuperable, localitzat, extensiu i tant proper com allunyat a
l’origen.
-

Medi socioeconòmic:

En aquest l’impacte es valora com a POSITIU ja que el futur desenvolupament del sector comportarà
poder potenciar l'activitat turística del poble, facilitant l'accés als turistes que volen visitar el poble, fet
que potenciarà també de manera indirecta el sector de la restauració i del turisme rural. Precisament
tota l'actuació proposada es fa per a poder facilitar la presència de visitants i turistes al poble, sense
que això afecti l'activitat habitual de la gent que hi viu.
L'actuació de millora d'aquest entorn no es preveu que pugui comportar la creació de nous llocs de
treball de manera directa, però si que en pot comportar de manera indirecta.
-

Patrimoni arquitectònic i arqueològic i patrimoni cultural

Si be dins el sector no hi ha cap element del patrimoni arquitectònic o arqueològic present, cal esmentar
que es troba just a tocar les parets que envolten l'església de Sant Pere que està catalogat com a BCIN
(Be Cultural d'Interès Nacional). Bona part de l'actuació proposada es fa per a potenciar les visites i
també el coneixement del patrimoni arquitectònic municipal, així com potenciar els valors arquitectònics
i paisatgístics de l'entorn de l'església.
No hi ha afectació de cap jaciment arqueològic conegut ni és una zona de perspectives arqueològiques
Tampoc hi ha cap element del patrimoni cultural del poble que es pugui veure afectat negativament per
l'ordenació del sector, ja que el GR-92 continuarà amb el mateix traçat que té a dia d'avui (resseguint
el camí de Peratallada i creuant el poble pel davant de l'església).
Així l’impacte previst es valora com a COMPATIBLE.
-

Contaminació lumínica:

Els nivells de contaminació lumínica de la zona de projecte a dia d’avui es valoren com a BAIXOS ja
que no hi ha fonts contaminats properes a excepció del petit poble de Palau-sator i la il·luminació dels
carrers del mateix.
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La futura ordenació del sector possiblement comporti la instal·lació de nous punts de llum per a la
seguretat de persones i dels vehicles estacionats, però no es preveu que l'increment de la contaminació
lumínica que pugui comportar sigui especialment significatiu, ni que pugui molestar les zones habitades
properes.
Tot i així, per tal de minimitzar el previsible increment de la contaminació lumínica, s’hauran de preveure
tota un conjunt de mesures per a disminuir aquesta contaminació, tal i com venen definits pel Decret
82/2005 de 3 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001, de 31 de
maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn, com poden ser:
o Evitar el sobreenllumenat, a partir de la instal·lació únicament dels punts d’enllumenat
necessaris per a la visió i per a la seguretat
o Instal·lació de sistemes automàtics reguladors de l’enllumenat, adequant-se així a la
lluminositat natural
o Utilització de làmpades de major eficiència energètica i de mínima emissió de flux lluminós.
o Els punts de llum se situaran en les zones a il·luminar i els punts de llum estaran enfocats cap
al terra, evitant la dispersió horitzontal i vertical del feix de llum
Així l’impacte previst de la contaminació lumínica el valorem com a COMPATIBLE-MODERAT i es
caracteritza per ser no especialment significatiu, negatiu, indirecte, acumulatiu, a mig i llarg termini,
temporal, irreversible, irrecuperable, continu, extensiu i també allunyat a l’origen
Residus:
L'ordenació del sector no hauria de comportar per si mateix la generació de nous residus, però tenim
que la presència de gent (visitants, turistes...) i també l'adequar-ho com a espai de lleure implicarà, que
amb les seves activitats es generin nous residus que no hi són a dia d'avui com a camp de conreu de
secà. En cap cas seran residus perillosos sinó que seran residus banals, propis de l'activitat humana a
l'aire lliure com papers, plàstics, vidres, restes de menjar....
Això comporta que serà fonamental que l'espai disposi de diversos contenidors per a poder fer una tria
selectiva dels mateixos com ja hi són a dia d'avui i possiblement també sigui convenient la presència
d'algues papereres perquè la gent tingui de manera molt fàcil a on deixar les restes de la seva activitat.
L'ajuntament s'haurà de fer responsable dels residus generats i gestionar-los, d'acord a la normativa
vigent a través d'algun gestor autoritzat tal i com ja fa a dia d'avui amb la resta de residus que es
generen en el municipi.
Caldrà controlar tots els residus generats per la maquinària que treballi durant les obres de
condicionament del sector com combustible, oli, bateries... i sobre tot si tenen la classificació de residus
perillosos. Aquests residus, per part del contractista, caldrà que es gestionin d’acord amb la normativa
vigent i sempre evitant qualsevol abocament incontrolat al terra. Una atenció especial s'haurà de tenir
en la seva gestió de manera que serà imprescindible el seu correcte emmagatzematge i també que
estiguin aïllats de terra (per evitar que es contamini per un hipotètic vessament) en una zona protegida
de les inclemències meteorològiques i perfectament tancades i tapades.
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Així, tenim que el possible impacte de l'ordenació del sector referent als residus es valora com a
COMPATIBLE-MODERAT, i una vegada desenvolupat el sector serà bàsic i fonamental la bona
disposició i organització a nivell municipal pel que fa a la situació i disposició dels diversos tipus de
contenidors, de manera que la seva presència no generin un impacte visual en un entorn de tant alt
valor paisatgístic i patrimonial com és l'entorn de l'església de Sant Pere.
Coherència mediambiental del projecte:
La proposta d'ordenació d'aquest petit sector situat a tocar les parets que envolten l'església de Sant
Pere del poble de Palau Sator, com s'ha vist a l'hora d'avaluar els possibles impactes que pot comportar
sobre els diversos vectors ambientals no hauria de generar un impacte especialment significatiu.
Així tenim que els principals impactes que es podran generar vindrà donats per:
-

Pèrdua d’una petita superfície sòl agrícola de secà (antic camp de conreu a hores d'ara ja
condicionat per estacionar-hi vehicles).
Impacte sobre l'edafologia per l'alteració dels horitzons superficials del terreny, eliminació
de la terra vegetal i compactació del mateix amb aportació de materials externs
Increment de la contaminació lumínica dins el sector i que indirectament pot afectar les
zones habitades més properes del poble.
Increment de la generació de residus pel fet de crear un espai de lleure que a hores d'ara
no hi és present i que comportarà una major presència de gent. Seran residus de tipus
banal.

Per altra part, el desenvolupament del sector comportarà uns impactes que valorem com a POSITIUS
sobre determinats vectors ambientals com la millora del paisatge a l'entorn de l'església, la millora de
la circulació de vehicles a l'entorn del poble (evitant l'accés rodat innecessari al mateix), l'impacte
indirecta en la millora de l'economia del poble...., mentre que sobre la vegetació, la fauna, la geologia,
la hidrologia.. i la major part dels vectors ambientals analitzats, l'impacte es valora com a COMPATIBLE.
Per tant ens trobem que l'ordenació d'aquest sector de sòl No urbanitzable situat al sud del poble de
Palau-Sator no ha de comportar un impacte destacable sobre el medi ambient i és viable pel que fa a
que contribueix al desenvolupament sostenible del poble i de l'entorn.
Tot seguit es presenta una taula que, un cop definits i caracteritzats els impactes per a cada valor
ambiental, reflecteix la seva valoració qualitativa de manera que sigui possible visualitzar l’impacte
global que comportaria l'actuació descrita d'ordenació d'aquest sector situat a tocar l'església de Sant
Pere.
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FACTOR AMBIENTAL

Alternativa 2
Geologia

COMPATIBLE

Edafologia

COMPATIBLE
MODERAT

Hidrologia

COMPATIBLE

Qualitat de l’aire

COMPATIBLE

Impacte acústic

COMPATIBLE

Explotació recursos naturals

COMPATIBLE

Espais de protecció especial

COMPATIBLE

Vegetació

COMPATIBLE

Fauna i població animal

COMPATIBLE

Paisatge

POSITIU

Agricultura i Usos del sòl

COMPATIBLE
MODERAT

Ordenació del territori

COMPATIBLE

Infraestructures
comunicació

i

vies

de

Socioeconòmic
Patrimoni
Arqueològic

POSITIU
POSITIU

Arquitectònic

Contaminació lumínica
Residus o impacte residual

i

COMPATIBLE
COMPATIBLE
MODERAT
COMPATIBLE
MODERAT
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6.- AFECTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC

L’article 29 de la llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental en l’apartat es diu que cal
analitzar i valorar per a cada actuació o projecte:
“ i) Las medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, corregir cualquier efecto
negativo relevante en el medioambiente de la aplicación del plan o programa, tomando en
consideración el cambio climático.”
En aquest cas cal tenir abans de valorar la presumible afectació al canvi climàtic que pot suposar
l'ordenació del sector PEU-04 PLA ESPECIAL URBANÍSTIC Sector PEU04-SNU Entorn Església de
Sant Pere, com són:
-

-

-

-

1/ L’actuació comporta l'ocupació de molt poca superfície concretament menys de mitja
hectàrea (concretament 4.637 m2) d'antic camp de conreu de secà que des de fa pocs
mesos s'ha convertit en un espai erm per estacionar-hi vehicles.
2/ No hi ha nous habitatges ni construccions.
3/ No es preveu la futura aparició d'activitats industrials dins el sector
4/ No hi ha cap tipus d'actuació que pugui suposar la generació de gasos contaminants a
l'atmosfera a excepció dels generats pels pocs vehicles que hi poden estacionar i que a dia
d'avui ho fan, en bona part dins el poble.
5/ Els moviments de vehicles dins el sector serà baix mínim i es limitarà als desplaçaments
dels vehicles dins de l'àrea d'estacionament.
6/ No hi ha afectació de masses forestals o de zones arbrades
7/ Es crearan algunes zones verdes dins el sector i sobre tot aparició de noves zones
arbrades a tot el perímetre del mateix.
8/ No hi haurà un increment especialment significatiu de la freqüentació que pugui incidir
sobre el canvi climàtic, ja que no hi haurà massa diferència amb la situació actual, sinó que
serà una ordenació de la situació actual.
9/ Es facilitarà els desplaçaments a peu de la gent que vulgui visitar el poble i l'església de
Sant Pere evitant que es pugui accedir en vehicle a l'interior del poble.
10/ Bona part de les directrius que es donen van encaminades sobre tot a preservar les
condicions i els valors ambientals, paisatgístics i del patrimoni cultural de Palau Sator.

- Afectació al canvi climàtic
El desenvolupament del Pla Especial Urbanístic per a l'ordenació del sector a l'entorn de l'església de
Sant Pere, pot comporta un mínim impacte sobre el canvi climàtic i la generació de gasos d'efecte
hivernacle que tot seguit valorem:
1/ Extensió de l’impacte: es limita a la superfície de tota la parcel·la, en total 4.637 m2, dels
quals una part seran com espais verds i zona d'esbarjo, i una part dels mateixos serà per
l'estacionament de vehicles, com ja ho és a dia d'avui des de fa alguns mesos i serà una millora de la
situació actual.
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2/ Magnitud i complexitat de l’impacte: l’impacte seria de magnitud baixa ja que és una actuació
que no hauria de presentar un impacte significatiu sobre l'afectació del canvi climàtic i un mínim
increment de la generació de gasos d'efecte hivernacle. L'impacte previst no és especialment
significatiu i de baixa complexitat i a més correspon a una activitat que fins i tot podria ser reversible i
recuperable sense que pugui deixar una empremta significativa sobre el territori si mai cal desmantellarlo.
3/ Probabilitat que es produeixi: la probabilitat que es generin una certa afectació sobre el canvi
climàtic és evident i probable i que va lligat al desenvolupament del sector.
4/ Durada, freqüència i reversibilitat: la durada de l'impacte sobre el canvi climàtic es donarà
amb els moviments dels vehicles que hi estacionin i serà fonamentalment els caps de setmana i dies
de l'estiu que és quan van més visitants al poble. Serà un impacte molt localitzat, a mig o llarg termini
(per acumulació), permanent, recuperable, reversible i que es donarà de manera directa i proper a
l’origen, però cal tenir present que és treure el moviment de vehicles de dins el poble i limitar-ho a la
zona del pàrquing per tant sense afectar a la gent que viu o visita el poble. A més l'enjardinament del
sector contribuirà a millorar la qualitat de l'aire i rebaixar els nivells de CO2 que pugui haver-hi en aquest
entorn, que per les seves dimensions serà molt baix
5/ Mesures correctores: una de les mesures correctores més importants a incorporar serà els
treballs d'enjardinament i plantació de peus arboris que ajudarà a millorar la qualitat de l'aire i també
millorar l'entorn paisatgístic de l'extrem sud del poble a l'entorn de l'església de Sant Pere.
Altres propostes de mesures correctores o preventives a aplicar per a la reducció de les emissions de
gasos de l'efecte hivernacle poden ser:
1/ Fase de projecte:
- Mantenir la maquinària que participin en l'ordenació del sector en bones condicions. Vigilar el
reglatge dels motors de la maquinària utilitzada en l’obra amb l’objectiu que les emissions de fum siguin
correctes. Tots els vehicles i maquinària utilitzada en l’obra haurà d’haver passar la corresponent ITV i
disposar del certificat conforme compleix la normativa CE vigent.
- Per minimitzar les emissions de pols que poden contribuir a incrementar la contaminació
atmosfèrica cal mantenir permanentment humits els camins de pas i accessos utilitzats. Aquesta
tipologia de mesura correctora està definida per la protecció de la qualitat de l’aire de tot l’entorn de
l’obra i que puguin afectar el poble de Palau-Sator. Una mesura correctora consisteix en el reg de tota
la superfície no pavimentada que és transitada per la maquinària d’obra i que podria produir una
important emissió de pols a l’atmosfera. Abans d’iniciar les obres és necessari preveure, establir i
adequar els punts de subministrament de l’aigua per regar.
També serà important el recobriment amb lones de les caixes dels camions que transportin materials i
terres que puguin genera pols. Per evitar la dispersió de la pols cal el recobriment amb lones de les
caixes dels camions que transportin materials i terres que puguin generar pols durant tota la fase d’obra,
especialment si han de fer desplaçaments per terrenys difícils o desplaçaments de llarga durada, o bé
fora de la pròpia zona de l’obra.
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2/ Fase explotació:
- Limitar l'accés a l'interior del poble dels vehicles dels visitants i procurar que no es pugui accedir
amb vehicles a l'interior del poble.
Per tant podem concloure que l'ordenació del sector de l'entorn de l'església de Sant Pere a Palau-sator
per convertir-lo en una àrea de lleure i zona d'estacionament de vehicles, en un terreny que a dia d'avui
correspon a un sòl No Urbanitzable de Quart no hauria de tenir una afectació especialment significativa
sobre el canvi climàtic ja que, entre altres raons, no hi ha haurà generació de gasos que contribueixen
a l'efecte hivernacle, fins i tot l'enjardinament del sector amb plantació de peus arboris hauria de
contribuir amb un efecte positiu.
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7. DESCRIPCIÓ DE LES MESURES DE SEGUIMENT I SUPERVISIÓ PREVISTES
Al llarg de tot el temps que duri tant les obres per adequació de la parcel·la com espai de lleure i zona
d'estacionament de vehicles serà interessant establir tot un conjunt de mesures de supervisió i control
globals per promoure una realització més harmoniosa de les obres, pel manteniment de l'activitat humana
i el funcionament dels ecosistemes a les vores i rodalies del terreny directament afectat per aquesta
proposta de Pla Especial així com per mantenir el nivell d'impacte ambiental dins els límits acceptables per
aquest tipus d'actuació.
El primer punt serà fonamental buscar una reducció sistemàtica de la zona afectada per les obres i que
tots els treballs es limitin a l'interior de la parcel·la del projecte, sense afectar les àrees de l'entorn i menys
encara l'entorn del poble de Palau Sator i molt especialment l'entorn de l'església de Sant Pere i també els
camps de conreu de l'entorn.
Així pels vectors ambientals que es podrien veure afectats per aquesta actuació es proposen les següents
actuacions de control.
1. Geologia i Sòls: s’haurà de vetllar per la conservació de la qualitat dels sòls en l'àrea de
l’actuació, procurant evitar empobriments innecessaris de les capes superficials per contaminació dels
mateixos o per vessaments accidentals de productes contaminats o per un trànsit de vehicles sobre les
mateixes.
a. Vetllar per una restitució i regeneració dels terrenys que hagin quedat afectats per l’activitat, una
vegada acabada aquesta. La puntualitat en realitzar aquestes mesures evitarà erosions innecessàries del
terreny.
b. Assegurar que els mínims moviments de terres previstos i els acopis temporals de materials no
provoquin una deterioració innecessària de l’entorn immediat. Tal i com s'ha fet fins ara caldrà promoure
una redistribució i aprofitament d'aquestes terres per evitar aportacions de l'exterior, sempre que això sigui
possible, o com ha passat darrerament en l'aportació de material extern per a la compactació del terreny,
una vegada eliminada i acopiada en el perímetre la terra vegetal, per a la compactació del terreny i facilitar
la circulació de vehicles.
c. Seleccionar l'emplaçament de les zones destinades a l'emplaçament de materials (acopis
temporals) i maquinària. Aquests haurien de ser sempre dins la mateixa parcel·la o com a molt a la parcel·la
veïna que es troba a llevant de la zona del projecte i també s'ha deixat de conrear. Controlar que existeixin
límits ben marcats en aquests emplaçaments i que aquests es respectin per tal de no afectar les àrees
properes.
d. Controlar la possible contaminació dels sòls per vessament de substàncies procedents de la
maquinària i que poden arribar a contaminar el mateix. En cas d’abocament incontrolat, caldrà procurar
aplicar les mesures correctores pertinents el més aviat possible per tal d’evitar l’expansió i penetració de la
mateixa.
e. Assegurar la correcta descompactació del sòl afectat pel pas de la maquinaria per poder portar
a terme una correcta recuperació del mateix, sobretot en les parts de l'entorn de la zona del projecte.
2. Hidrologia i hidrogeologia: l’objectiu del seguiment és assegurar la mínima afectació tant de
les aigües subterrànies com de les superficials (escorrenties) de manera que no pugui donar lloc a cap
contaminació directa o indirecta de les seves aigües superficials o subterrànies.
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a.
Es mantindran els pendents existents per facilitar l’escorrentia i la conducció de les
aigües superficials cap el drenatge natural.
b. Prohibir totalment l’emmagatzematge d’olis i combustibles en zones de terreny molt permeables.
Si es produeixen, les terres contaminades es retiraran i hauran de ser entregats a un gestor autoritzat pel
seu tractament posterior. Tots els canvis d’oli i reparació de la maquinaria caldrà fer-los en un taller mecànic
o punt ja preparat per aquesta funcionalitat i en cap moment es podran fer sobre el terreny si no s’han pres
les corresponents mesures preventives.
3. Vegetació i paisatge:
a. Davant la manca de vegetació que hi ha a dia d'avui dins el sector i el seu entorn més proper,
es preveu amb l'ordenació del mateix, portar a terme plantacions arbòries i arbustives dins l'àrea d'actuació.
b. Per a la revegetació i ordenació del sector s'utilitzaran espècies autòctones i adaptades al règim
hídric i climàtic present a l’entorn immediat, i evitar en tot moment espècies exòtiques invasores.
4. Fauna:
a. No hi podrà haver-hi cap tipus de tanca perimetral que pugui delimitar la mobilitat de fauna dins
el sector i el seu entorn immediat.
b. Procurar que en els treballs de conservació i manteniment de les zones verdes i enjardinades
no s'utilitzin insecticides que puguin per perjudicials per la fauna, sobre tot la invertebrada.
5. Atmosfera: caldrà vetllar pel manteniment d'uns nivells acceptables de contaminació
atmosfèrica, regulant tant l’emissió de gasos, fums i pols que s'originin durant les obres, ja que durant el
desenvolupament dels usos previstos, no es preveuen grans inconvenients associats.
a. En fase d'obra es controlarà la generació de contaminació atmosfèrica per part de la maquinària
dedicada als treballs, tant pel que fa a fums i gasos com a partícules en suspensió originades per les
excavacions i moviments de terres que es poden portar a terme.
b. Tota la maquinària utilitzada a l’obra haurà de tenir al dia la corresponent inspecció de la ITV o
fitxa d’homologació de la CEE, on es comprovarà que compleix perfectament la normativa de fums i
emissions.
c. Es proposaran recs periòdics de les zones per on circuli la maquinària si no circula per vies
pavimentades. Cal evitar la generació de nivells elevats de partícules de pols en suspensió que puguin
molestar els sectors habitats veïns o fins i tot la circulació de vehicles per les vies properes.
6. Soroll:
a. Assegurar que la maquinària involucrada compleix amb la normativa establerta referent a sorolls
generats.
c. Controlar que es compleixin els horaris de treball per evitar nivells sonors elevats en períodes
de descans o que puguin molestar a les persones durant la fase d’obres.
d. En fase d'explotació caldrà controlar els horaris de les activitats a l'aire lliure i en les zones
d'esbarjo per tal que no puguin molestar les zones habitades properes.
6. Gestió de residus: una de les tasques més importants a portar a terme pel contractista al llarg
de la fase d'obres i de l'ajuntament en fase d'explotació, serà la gestió correcta dels diferents residus
generats, que bàsicament seran els relacionats amb les restes dels materials utilitzats durant la fase d’obres
i els residus associats a les activitats dels visitants en fase d'explotació (envasos, vidre, matèria orgànica..).
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a. Portar a terme una recollida selectiva dels diferents tipus de residus generats; caldrà tractar-lo
de manera específica, segons l’actual llei de residus. Caldrà disposar de diferents tipus de contenidors i en
punts de fàcil accés de manera que els usuaris (visitants) puguin portar a terme la gestió selectiva dels
residus durant la seva estada en el sector del projecte i la seva visita al poble de Palau Sator.
b. Tenir perfectament controlat i delimitat els residus perillosos si se'n generen en fase d'obres així
com també els residus domèstics com olis de cuina, piles, bombetes.... Hi hauria d'haver un espai
perfectament senyalitzat, i s'hauran de conservar dins de dipòsits estancs, protegits de les inclemències
climatològiques i aïllats del terra.
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8. PROPOSTA DE MESURES CORRECTORES
Tot seguit fem un petit resum de les principals mesures correctores que es proposa portar a terme per
tal de millorar la integració paisatgística dins l’entorn o contribuir a minimitzar l’impacte ambiental que
pot comportar el desenvolupament del sector.
-

Referent a la integració paisatgística:

1/ Es proposa de portar a terme noves plantacions a tot l’entorn, per crear una forma agradable i
amb ombra per l'estada de la gent, amb espècies autòctones (freixes, lledoners, pollancres, xiprers...). En
cap cas podran utilitzar espècies al·lòctones o invasores que figuren en el Real Decreto 630/2013 de 2
d'agost pel que es regula el "Catàlogo español de especies exóticas invasoras"
2/ Caldrà que les plantacions que es portin a terme no es creïn barreres visuals que puguin amagar
o tapar les visuals des de l'entorn i sobre tot sobre l'església de Sant Pere i del poble de Palau Sator en
general, en concret des de la façana sud.
3/ No es podran situar estructures en alçada que puguin contribuir a tapar parcialment les visuals
de l'entorn del poble o de l'església de Sant Pere.
4/ El tipus de ferm del sector no podrà ser asfaltat i es recomana que sigui un terra de tipus tou de
manera que no comporti un impacte visual important.
5/ Les àrees destinades a estacionament de vehicles es situaran a punts amb la cota lleugerament
més baixa de manera que siguin poc apreciables des de l'exterior i no actuïn com apantallaments visuals.
6/ Caldrà facilitar l'accés a persones amb mobilitat reduïda sobre tot per a poder accedir a l'entorn
de l'església i del nucli urbà amb petites rampes que ajudin a compensar la diferència de cotes.
7/ Per a poder compensar la diferencia de cota entre l'entorn de l'església i l'àrea d'estacionament
de vehicles es farà a base de crear petits murs amb aplacat de pedres o si fora possible imitant els murs
de pedra seca que trobem en aquest entorn de la plana de l'Empordà.
8/ Les zones destinades a estacionament de vehicles es procurarà que sigui en els espais més
allunyats de l'església de Sant Pere i de l'entorn del poble per aconseguir unes visuals més netes a l'entorn
dels mateixos.
9/ S'aprofitarà la mota de terra perimetral exterior que dona al sud per plantar-hi tot una alineació
d'arbres de fulla caduca manera que puguin donar ombra als cotxes que s'estacionin a sota.
10/ Hi haurà un petit espai dedicat a equipaments municipals que és convenient situar-lo en una
part perimetral i per facilitar l'arribada dels serveis a l'entorn del camí de Peratallada.
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9.- SÍNTESI
L’objecte del present informe ambiental estratègic és valorar les incidències ambientals que pot
comportar la proposta d'ordenació d'un petit sector del poble de Palau Sator, a la comarca del Baix
Empordà.
Concretament correspon una parcel·la que es troba just a sota de l'església de Sant Pere a l'extrem
sud del nucli urbà i que es troba delimitada pel carrer del Migdia a l'est (accés al poble des de la
carretera GI-651) i a ponent pel camí de Peratallada.
Correspon a una parcel·la de poca superfície, concretament una superfície inferior a mitja hectàrea
(concretament 4.637 m2) que fins fa poc era un camp de conreu de secà i que darrerament s'ha adequat
com a àrea d'estacionament de vehicles. Dins el mateix no hi ha cap tipus de vegetació i només trobem
una mínima vegetació ruderal que s'ha implantat sobre els cavallons de terra vegetal que hi ha en el
perímetre del sector i que correspon a la que es va decapar quan es va convertir la parcel·la en zona
d'estacionament de vehicles i que permet comunicar el carrer de Migdia amb el camí de Peratallada.
L'accés al sector es fa des de la carretera GI-561 a on cap el nord hi trobem el vial que porta fins el
poble de Palau Sator o també, des de la mateixa carretera quan es creua el poble de Peratallada hi surt
un camí asfaltat que porta fins a Palau Sator i que passa pel costat de la parcel·la del projecte.
En el planejament vigent actualment en el municipi de Palau Sator correspon al POUM i si be el terreny
correspon a sòl No Urbanitzable, el planejament, dins de les unitats d'actuació que es proposen ja hi
figura el sector PEU-04 que correspon a la parcel·la del present projecte i ja proposa la seva conversió
en una zona verda d'esbarjo i secundàriament amb possibilitat d'estacionar-hi vehicles per eliminar la
circulació de vehicles dins del nucli urbà.
El Pla especial urbanístic es regula amb l'objecte d'ordenar l’entorn de l’església de Palau-Sator per
permetre la implantació d’un aparcament i d’un espai públic en sòl no urbanitzable donant compliment
a les determinacions del POUM, aprovat el 26/07/2017 i publicat el 27/09/2018
Es tracta d’uns terrenys que d'acord amb el planejament vigent estan situats en Sòl No Urbanitzable,
menter que el Pla Territorial de les Comarques Gironines els qualifica amb el nivell mitjà de protecció
(sòl de protecció territorial), degut al seu interès agrari i/o paisatgístic.
En el present document s’ha fet una anàlisi del medi físic del sector i després d’estudiar la proposta
d’actuació que es vol portar a terme i també la normativa associada, s’ha fet un comparatiu entre la
situació actual i la situació futura analitzant els pros i contres de la situació actual (alternativa 0) i la
proposta d'ordenació (Alternativa 1). Posteriorment s’han analitzat els previsibles impactes i valorant la
seva magnitud i risc d’afectació. En funció de la magnitud, extensió i risc dels impactes és quan s'ha fet
una valoració de la viabilitat de portar a terme l'actuació plantejada en funció del seu possible impacte
sobre l'entorn tant el medi físic, biològic com també socioeconòmic.
Com a elements ambientalment més rellevants hi trobem:
-

Sector sense urbanitzar que es troba just a continuació del nucli urbà de Palau-sator a tocar
les parets dels murs perimetrals de l'església.
Antiga parcel·la agrícola, camp de conreu de secà, que es vol convertir en un futur pàrquing
de vehicles.
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-

-

-

-

-

-

-

-

Tot el sector es troba fora de qualsevol figura de protecció ambiental com poden ser Espai
d'Interès natural (PEIN), Xarxa natura 2.000, Lloc d'Interès Comunitari, Zona ZEPA (zona
especial protecció de les aus),
Relleu totalment planer. No hi ha sectors amb pendents superiors al 20%.
Geològicament correspon a materials del quaternari d’aportació al·luvial.
Referent a la geologia no hi ha dins el sector ni en les zones properes cap zona d’especial
protecció geològica com poden ser geòtops ni pertany a cap geozona.
No hi ha presència de sòls contaminats per activitats anteriors
La zona del projecte es troba sobre la massa d’aigua de massa d’aigua dels aqüífers de la
fossa de Palafrugell que correspon a un aqüífer protegit segons el Decret 328/1988.
No hi ha cursos fluvials destacables dins el sector; el més proper és la riera de Peratallada
i la riera Nova que es troba a ponent de la zona del projecte.
El sector queda fora de les zones potencialment inundables per un període de retorn de
500 anys.
No hi ha cap tipus de vegetació dins el sector i només trobem vegetació ruderal en els petits
marges que delimiten el sector. No hi ha cap peu arboris dins el mateix ni tampoc en els
seus límits
No hi ha presència d’arbres monumentals o d'interès per les seves dimensions o per la
seva raresa dins el sector que convingui preservar.
La fauna que trobem dins el sector és generalista, poc nombrosa i poc diversa condicionada
per la proximitat al poble de Palau-sator i la poca fauna present és de tipus d'espais oberts
pròpia de la plana de l'Empordà.
Tot i que ens trobem dins un espai connector segons el Pla Director de les comarques de
Girona, en realitat i a escala curta, per la seva situació a tocar el nucli urbà i per les seves
dimensions la seva funcionalitat com a tal no és funcional
No hi ha cap tancament perimetral que pugui condicionar o delimitar la mobilitat de la fauna
terrestre
Fàcil accés des de la carretera GI-651 ja que es troba a peu del camí de Peratallada i del
vial d'accés al poble des de la carretera de Vulpellac a Pals (GI-651)
Ens trobem dins de la unitat de paisatge de l’Empordanet – Baix Ter i és un entorn molt
representatiu d'aquesta unitat de paisatge
El paisatge del sector correspon a un entorn periurbà ja que es troba a continuació del nucli
urbà de Palau-sator que és un indret amb un gran valor i qualitat de paisatge com a petit
nucli rural.
El paisatge correspon a l'entorn agrícola planer que envolta tot l'entorn dels petits nuclis
rurals d'alt valor històric d'aquest sector del Baix Empordà.
No hi ha observatoris habitats propers fora dels habitatges de dins el nucli urbà de Palausator, però que no tenen visió directa de la parcel·la a reconvertir en pàrquing.
Mínima pèrdua de superfície agrícola, concretament 0,46 Ha, d'un antic camp de conreu
de secà que s'ha adaptat ja a dia d'avui com a àrea per estacionar vehicles.
No hi ha elements patrimonials ni arquitectònics ni arqueològics dins el sector, però el
mateix es troba just a tocar les parets de l'Església de Sant Pere que és un element protegit
de patrimoni arquitectònic i està catalogat com a BCIN (Be Cultural d'Interès Nacional).
El nivell de qualitat de l'aire del sector es pot catalogar com a molt bo ja que no hi ha cap
tipus de focus contaminant proper ni de tipus industrial, ni domèstic ni tampoc generat pel
tràfic de vehicles. També hi ajuda en que hi ha una bona dispersió i renovació de l’aire
Referent al nivell de contaminació acústica del sector està catalogat com de sensibilitat alta
ja que correspon a un sòl No Urbanitzable. Tampoc hi ha cap tipus de punt emissor de
soroll significatiu ni per circulació de vehicles ni per proximitat a zones poblades importants.
A dia d'avui presenta un nivell mitjà-baix pel que fa a la contaminació acústica.
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Quan analitzem els riscos ambientals no n'hi ha cap de significatiu ni per presència de
pendents superiors al 20%, ni risc d’esllavissades, ni erosió, ni caigudes de blocs, ni... Per
la seva situació el risc sísmic es valora com a moderat.
Tot el sector presenta un risc baix d'incendis forestals a l'haver-hi un domini total del sòl
agrícola i sense presències de masses forestals properes. L'índex de combustibilitat i
inflamabilitat es valora com a mínim.

S’han plantejat diversos objectius ambientals per tal de poder determinar quina de les 2 alternatives
presentades compleix millor amb aquests requeriments, com serien:
1.

Objectius ambientals prioritaris

Objectiu 1.1. Protegir els espais naturals de valor ecològic tant a escala nacional, com regional
o comarcal i evitar la pèrdua de biodiversitat, tant d’ecosistemes, com d’hàbitats o espècies
Objectiu 1.2. Garantir la connectivitat territorial i ecològica mitjançant un sistema continu i
funcional d’espais oberts i protegint els cursos fluvials pel seu paper de connectors ecològics
Objectiu 1.3. Evitar la creació de nous assentaments i apostar per les formes compactes de
creixement, minimitzant la dispersió i la fragmentació territorial.
Objectiu 1.4. Protegir els sòls més fèrtils o de valor agrari pel seu paper de sustent de la
producció alimentària
2.

Objectius ambientals rellevants

Objectiu 2.1. Protegir específicament les àrees de major valor paisatgístic, amb especial
atenció als paisatges rurals i alts de valor identitari.
Objectiu 2.2. Deixar lliures les zones subjectes a riscos naturals, amb especial atenció al risc
d’incendi i al risc d’inundació, i les zones subjectes a risc inacceptable d’origen antròpic, en concret el
risc d’accident en el transport de mercaderies perilloses i el risc d’accident greu en instal·lacions que
manipulen substàncies perilloses.
3.

Objectius ambientals secundaris

Objectiu 3.1. Afavorir les formes d’implantació i directrius pel planejament urbanístic menys
consumidores de recursos, especialment d’aigua i energia
Objectiu 3.2. Aportació a millorar l'economia del municipi buscant una diversificació de la
situació actual i potenciar el sector serveis (turístics) propis del poble.
Objectiu 3.3. Millorar l'eficiència dels fluxos ambientals i energètics. Reducció d'emissions
Gasos Efecte Hivernacle.
Objectiu 3.4. Protegir els elements del patrimoni ambiental en concret l'entorn de l'església del
Sant Pere i millorar el seu entorn
S'han plantejat i analitzat 2 alternatives com són:
Alternativa 0: mantenir la situació actual i no porta r a terme cap mena d'actuació.
Alternativa 1: l'ordenació de la parcel·la agrícola situada a sota l'església de Sant Pere per
convertir-la en una àrea d'esbarjo i zona verda i també com a zona d'estacionament de vehicles.
L'actuació prevista es planteja pel fet que en un futur s'ha previst restringir el trànsit a l’interior del poble
per a tots els no residents, cal que hi hagi un espai habilitat per poder estacionar els vehicles a l’entrada
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del municipi. Per això, en un àmbit d’aquest pla especial està prevista la urbanització d’un aparcament
dissuasori.
A més a més del nou aparcament, s’obrirà un vial que connectarà el camí de Peratallada i el carrer del
Migdia, els dos connectats amb la zona d’estacionament.
Així la proposta o alternativa 1 preveu:
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). I donar homogeneïtat en tot l’àmbit entre el PAU 01, el PAU 02
i el PEU 04.
Donar resposta a les necessitats detectades de majors dotacions d’espais lliures del municipi,
mitjançant parcs i zones enjardinades.
Protecció de l’entorn de l’església de Sant Pere.
Habilitació d’uns espais d’estacionament per a vehicles que permeti restringir l’aparcament
d’aquests a l’interior del nucli de Palau-Sator.
Es preveu crear una àmplia zona verda enjardinada amb arbres com a zona d'esbarjo tant per
la gent del poble com també pels visitants.
El quadre resum de la superfície del sector serien:
Protecció Paisatgística (Clau 2)
Vialitat, aparcaments i serveis tècnics (Clau 1)
Serveis Tècnics (Clau ST)
Superfície total de l'àmbit

2.250,00 m2
2.376,40 m2
10,60 m2
4.637,00 m2

En funció dels objectius ambientals plantejats i del nivell de compliment dels mateixos, s’ha determinat
que la millor proposta correspon a l’alternativa 1 pel fet que comporta:
-

Dona major protecció a les àrees de major valor paisatgístic com és tot l'entorn de l'església
de Sant Pere, creant una zona enjardinada i àmplia en la parcel·la de sota la mateixa.
La futura zona d'equipaments es planteja just a continuació del sòl urbà, com a forma
compacta de creixement, minimitzant la dispersió i la fragmentació territorial.
Aporta millores a l'economia municipal potenciant els valors turístics del poble.
Protegir els elements del patrimoni ambiental en concret l'entorn de l'església del Sant Pere
i millorar el seu entorn
Deixa lliures les zones subjectes a riscos naturals

També s’ha valorat els possibles impactes que sobre el medi ambient pot comportar la proposta
escollida per a l'ordenació del sector i s’ha vist que no seria especialment rellevant i els impactes més
significatius són els que es donarien sobre:
-

Pèrdua d’una petita superfície sòl agrícola de secà (antic camp de conreu a hores d'ara ja
condicionat per estacionar-hi vehicles).
Impacte sobre l'edafologia per l'alteració dels horitzons superficials del terreny, eliminació
de la terra vegetal i compactació del mateix amb aportació de materials externs
Increment de la contaminació lumínica dins el sector i que indirectament pot afectar les
zones habitades més properes del poble.
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-

Increment de la generació de residus pel fet de crear un espai de lleure que a hores d'ara
no hi és present i que comportarà una major presència de gent. Seran residus de tipus
banal.

Per altra part, el desenvolupament del sector comportarà uns impactes que valorem com a POSITIUS
sobre determinats vectors ambientals com la millora del paisatge a l'entorn de l'església, la millora de
la circulació de vehicles a l'entorn del poble (evitant l'accés rodat innecessari al mateix), l'impacte
indirecta en la millora de l'economia del poble...., mentre que sobre la vegetació, la fauna, la geologia,
la hidrologia.. i la major part dels vectors ambientals analitzats, l'impacte es valora com a COMPATIBLE.
Tot i ser un impacte poc significatiu s’han presentat tot un conjunt de mesures correctores ja sigui de
tipus preventiu o d'implantació que caldrà tenir presenta a nivell de projecte per minimitzar o reduir el
possible impacte ambiental sobre el sector, entre les que destacaríem sobre tot diverses directrius pel
que fa a la millora de la integració paisatgística de l'entorn, pel que fa a tipologia de vegetació, tipus de
ferm....
Referent al possible impacte que pot comportar l’actuació sobre el canvi climàtic, es valora com a
mínima ja que no hi ha aportació de nous focus contaminants de tipus industrial, domèstic o d'increment
significatiu del trànsit de vehicles que puguin afectar negativament al canvi climàtic, i a més hi ha la part
positiva de portar a terme noves plantacions de zones arbrades que sempre són favorables a la reducció
dels gasos d'efecte hivernacle.
Per tant, en general, es considera que la proposta d'ordenació d'aquest sector proper a l'església de
Sant Pere i del poble de Palau Sator no hauria de tenir uns efectes significatius sobre el medi ambient.
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10. ANNEX 1. PLÀNOLS
10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
10.5.
10.6
10.7.

Plànol situació
Plànol ubicació del sector
Plànol de detall del sector (ortofotomapa)
Plànol topogràfic del detall
Plànol de la proposta d'ordenació
Plànol de zonificació
Plànol de seccions

escala 1:25.000
escala 1: 5.000
escala 1: 1.500
escala 1: 1.500
escala 1: 500
escala 1: 500
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