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DOC. NÚM. I: MEMÒRIA
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1. ANTECEDENTS
En data de 27 de setembre de 2018 es va publicar l’aprovació definitiva del POUM de Palau‐
Sator. El POUM va ordenar un àmbit anomenat PEU‐04 “Entorn Església de Sant Pere”.
Aquest àmbit es va poder ordenar a partir de la signatura d’un conveni urbanístic que es va
permetre la obtenció dels terrenys.
2. OBJECTE
L’objecte del present Pla Especial 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.
Concretament es preveu l’ordenació de l’espai per a disposar‐hi un aparcament i una zona
d’espais lliures.
A més, el Pla Especial estudia les actuacions a fer en el PAU 1 i PAU 2. Als efectes de tenir un
estudi de tot l’àmbit sud del nucli urbà que permeti donar una visió unitària al voltant de
l’Església.
De manera complementària, s’inclou dins el Pla Especial la definició de les mesures
d’integració paisatgística a la carretera de Palau‐Sator que permetria integrar l’entorn, i
conformar d’aquesta manera la unitat d’espai públic del voltant de l’Església de Sant Pere.
3.

PROMOTOR

El promotor del present projecte és:

AJUNTAMENT DE PALAU‐SATOR
Pl. de l’Ajuntament, S/N
17256 Palau‐Sator
CIF P1712900H
4.

ÀMBIT DEL PLA ESPECIAL.

El present Pla Especial es desenvolupa dins el sector de pla especial urbanístic PEU 04‐SNU
de Palau‐sator.
Aquest àmbit està situat a l’extrem sud del casc urbà del nucli de Palau‐sator, just a tocar de
l’Església de Sant Pere (S. XII‐XIII).
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Figura 1.

Figura 2.

Emplaçament dels terrennys dins el terme municipal. Font: ICGC

Emplaçament terrenys on s’ubica el Pla Especial. Font: ICGC
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Figura 3.

5.
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Emplaçament terrenys on s’ubica el Pla Especial. Font: RPUC. POUM Palau‐Sator.

ESTAT INICIAL DE L’ÀMBIT

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 a Peratallada.
Correspon a un antic camp de conreu de secà, 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.
Tampoc 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.
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A destacar com a límit de l’extrem de ponent de la parcel∙la el muret de pedra d’una alçada
aproximada d’un metre que a dia d’avui es troba en bona part envoltada de vegetació.

Figura 4.

6.

Ortofotos de l’evolució de l’Església i voltants, de dreta a esquerra i de dalt a baixa,
els anys 1956, 1996, 2004 i 2017. Font: ICGC

JUSTIFICACIÓ I CONVENIÈNCIA DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC.

El marc urbanístic i legal ve donat pel que disposen la legislació catalana a través del Decret
Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme (LU), la
Llei 3/2012 del 22 de febrer de modificació del Text Refós de la Llei d’Urbanisme i
modificacions posteriors, el Reglament de la Llei d’Urbanisme (Decret 305/2006, de 18 de
juliol), DECRET 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la
legalitat urbanística, i la legislació estatal de la Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30
d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei del Sòl i Rehabilitació Urbana.
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El marc urbanístic també ve definit per les previsions del POUM de Palau‐Sator.
El POUM 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.
Article 67
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.
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.
2. Els plans especials urbanístics de desenvolupament previstos expressament en el
planejament territorial o en el planejament urbanístic general han d’ajustar llurs
determinacions a les del pla que desenvolupen.
3. Els plans especials urbanístics de desenvolupament no previstos expressament en el
planejament territorial o en el planejament urbanístic general no poden substituir en cap cas
el pla d’ordenació urbanística municipal en la seva funció d’ordenació integral del territori,
per la qual cosa no poden alterar la classificació del sòl ni poden modificar els elements
fonamentals de l’estructura general definits per aquest planejament; en canvi poden alterar
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altres determinacions del planejament urbanístic general i establir les limitacions d’ús que
siguin necessàries per a assolir la finalitat que els justifica.

Concretament el pla especial es redacta per desenvolupar el planejament urbanístic general
del sistema de comunicacions i sistema d’espais lliures públics. (Art. 67.1.c) i e))
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.
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 redacció del present Pla Especial Urbanístic ha estat encarregat a en Xavier Frigola
Mercader, Enginyer de Camins, Canals i Ports, col∙legiat núm. 19.014, tècnic competent per a
la redacció d’aquest tipus de projecte.
7. ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT
La propietat dels terrenys serà de l’Ajuntament de Palau‐Sator a través del Conveni
urbanístic PAU‐02 i àrea d’aparcaments i espais lliures SNU – Josep Agustí Oriol, amb
número d’expedient 2017/063115/G, aprovat en data 05/07/2017, en que el punt tercer
diu:
Amb la definició d’aquest polígon (PEU‐04) i amb les determinacions del POUM es garanteix
que, com a conseqüència del seu desenvolupament, es podrà materialitzar la cessió gratuïta
a l’Ajuntament de la nova àrea de dotacions plantejada, tan en sòl urbà com en sòl no
urbanitzable.
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A continuació s’adjunta la fitxa cadastral de la finca matriu del Pla Especial.

Figura 5. Fitxa parcel∙la matriu del Pla Especial.

Figura 6. Ortofoto finca matriu.
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El projecte de reparcel∙lació del PAU‐02 Migdia serà el que practicarà la cessió de l’àmbit del
PEU en compliment del conveni.
D’aquesta finca matriu, la distribució després del conveni queda de la següent manera:

8.

Parcel∙la

Superfície (m²)

PAU‐02 “Migdia”

3.257

PEU‐04 “Entorn Església Sant Pere”

4.637

Resta finca matriu

20.087

Total

27.981

TRAMITACIÓ AMBIENTAL

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Palau‐sator va ésser aprovat en data 26/07/2017
i publicat en data de 27/09/2018 i per tant el POUM va incorporar una avaluació ambiental.
Donada aquesta situació és d’aplicació les previsions de la Disposició addicional Vuitena de la
llei 16/2015.
Disposició addicional Vuitena de la Llei 16/2015
Regles aplicables fins que la Llei 6/2009 s’adapti a la Llei de l’Estat 21/2013
1. Mentre no es duu a terme l’adaptació de la Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació
ambiental de plans i programes, a la normativa bàsica continguda a la Llei de l’Estat
21/2013, del 9 de desembre, d’avaluació ambiental, s’han d’aplicar les prescripcions de la
Llei 6/2009 que no contradiguin la dita normativa bàsica, d’acord amb les regles
contingudes en la present disposició.

Com es pot veure en l’apartat 6.c. primer de la disposició transitòria el planejament
urbanístic derivat que es tramita no inclòs en l’apartat 3 a) tercer. que es refereix a sòl ja
avaluat ambientalment, no ha de seguir el procés d’Avaluació Ambiental.
6. Pel que fa a l’avaluació ambiental estratègica del planejament urbanístic, s’estableixen les
regles següents:
a) Són objecte d’avaluació ambiental estratègica ordinària:
Primer. Els plans d’ordenació urbanística municipal.
Segon. Els plans parcials urbanístics de delimitació.
Tercer. El planejament urbanístic que estableixi el marc per a la futura autorització de
projectes i activitats sotmesos a avaluació d’impacte ambiental o que pugui tenir efectes
apreciables en espais de la Xarxa Natura 2000 en els termes establerts per la Llei 42/2007, del
13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat, o en altres espais del Pla d’espais
d’interès natural.
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Quart. Les modificacions dels plans urbanístics que estableixin el marc per a la futura
autorització de projectes i activitats sotmesos a avaluació d’impacte ambiental o que puguin
tenir efectes apreciables en espais de la Xarxa Natura 2000 en els termes establerts per la Llei
42/2007 o en altres espais del Pla d’espais d’interès natural.
Cinquè. Les modificacions dels plans urbanístics que són objecte d’avaluació ambiental
estratègica ordinària 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.
Sisè. Els instruments de planejament urbanístic inclosos en l’apartat b, si així ho determina
l’òrgan ambiental en l’informe ambiental estratègic o a sol∙licitud del promotor.
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.
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.
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.
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El present projecte no es troba inclòs en l’apartat tercer de la lletra a de la Disposició
addicional Vuitena de la Llei 16/2015 perquè el projecte no està sotmès a Avaluació
ambiental i perquè no es troba en un espai protegit.
En el present Pla Especial, s’ha incorporat un informe ambiental als efectes de donar
compliment a la documentació necessària i per la voluntat municipal d’estudiar
correctament els requeriments ambientals.
9. ESTUDI AVALUACIÓ MOBILITAT GENERADA
El Decret 344/2006 regulador dels estudis de mobilitat generada en l’Article 3 prescriu:
3.1 Els estudis d'avaluació de la mobilitat generada s'han d'incloure, com a document
independent, en els instruments d'ordenació territorial i urbanística següents:
a) Plans territorials sectorials relatius a equipaments o serveis.
b) Planejament urbanístic general i llurs revisions o modificacions, que comportin nova
classificació de sòl urbà o urbanitzable.
c) Planejament urbanístic derivat i llurs modificacions, que tinguin per objectiu la implantació
de nous usos o activitats.
3.2 No és obligatori realitzar un estudi d'avaluació de la mobilitat generada en les figures
de planejament urbanístic derivat dels municipis de població inferior a 5.000 habitants.

En aquest cas es tracta d’un planejament derivat en un municipi de menys de 5.000
habitants.
Així doncs el Pla Especial no caldrà que incorpori un document independent d’un estudi
d’avaluació de la mobilitat generada.
Per altra banda s’ha de tenir en compte les consideracions del POUM que estableix:
“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 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.”

El Pla Especial té la finalitat, precisament, de millorar la mobilitat en el conjunt del municipi.
A tenir en compte que el desenvolupament del Pla Especial permetrà millorar de manera
important l’accessibilitat peatonal a l’Església habilitant un accés per persones amb mobilitat
reduïda.
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10. PLANEJAMENT VIGENT.
El planejament vigent aplicable a l’àmbit és el de sòl no urbanitzable (SNU) el referent al PEU
04. El sector del qual té interès agrari/paisatgístic.
El POUM va ésser aprovat en data 26/06/2017 i publicat en data 27/09/2018.

Figura 7.

Emplaçament sobre plànol de Classificació del sòl segons el POUM. Font: RPUC.
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Emplaçament sobre plànol de Qualificació del sòl urbà i urbanitzable. Font: RPUC.

CAPÍTOL VII. PLANS ESPECIALS URBANÍSTICS EN SÒL NO URBANITZABLE
Article 227. Definició d’àmbits.
1. Els Plans especials urbanístics (PEU) no previstos en el Pla, que tinguin per objecte la
implantació en sòl no urbanitzable de qualsevol dels usos admissibles d’acord amb
l’article 47 de la LUC, i sempre que no entrin en contradicció amb les previsions
establertes per aquestes Normes Urbanístiques, es podran formular posteriorment, per
iniciativa pública o privada, sense necessitat de modificar el POUM.
2. Tant els Plans especials delimitats pel POUM, com aquells que en el futur es delimitin en
sòl no urbanitzable, restaran subjectes a les disposicions vigents que es derivin de
l’aplicació de la Directiva marc d’Aigües, i en particular, al Pla de Gestió del Districte de
Conca Fluvial de Catalunya (Decret 171/2014 de 23 de desembre).
3. Els plans especials es redactaran d’acord amb les prescripcions del present POUM i es
remetran per l’informe de l’Agència Catalana de l’Aigua.
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Article 230. PEU‐04 Entorn Església de Sant Pere ‐ Palau‐Sator
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 Palau‐Sator.

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.
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.
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11. COMPATIBILITAT AMB EL PLANEJAMENT TERRITORIAL.
El planejament territorial vigent en el Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines
aprovat en data 15 d’octubre del 2010.

Figura 9.

Planejament Territorial Parcial de les Comarques Gironines. Font: RPUC.
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En Article 2.9.3.a es comprova que es poden desenvolupar totes les activitats definides en
l’article 47 de la LU i per tant també les activitats que ens ocupen.
La compatibilitat del Projecte respecte el Planejament Territorial ja ha estat avaluat pel
POUM.
12. DECLARACIÓ BÉ CULTURAL D’INTERÈS NACIONAL
El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, per la Resolució de 6 de juliol de
1984 (DOGC núm. 467, de 7.9.1984) va incoar expedient de declaració de conjunt
historicoartístic a favor del nucli intramurs de la vila de Palau‐sator (Baix Empordà).
El mateix Departament, per la Resolució CLT/2297/2016, de 4 d'octubre (DOGC 7228, de
18.10.2016), va incoar l'expedient de declaració de Bé Cultural d'Interès Nacional, en la
categoria de Conjunt Històric, a favor del nucli de Palau‐sator (Baix Empordà), i de
delimitació del seu entorn de protecció, i es va arxivar l'expedient incoat mitjançant la
Resolució de 6 de juliol de 1984.
Un cop complerts tots els tràmits preceptius en la instrucció d'aquest expedient d'acord amb
el que estableixen els articles 8 i següents de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del
patrimoni cultural català, i a proposta del Conseller de Cultura, en data 18 d’abril de 2017, es
va acordar (ACORD GOV/51/2017).
L’àmbit que ens ocupa es troba dins l’entorn de protecció. L’article de l’ACORD
GOV/51/2017 estableix per l’entorn de protecció:
—1 Declarar Bé Cultural d'Interès Nacional, en la categoria de Conjunt Històric, el nucli de Palau‐
sator, segons la ubicació, la descripció i la justificació que consten en l'annex 1 d'aquest Acord.
—2 Delimitar l'entorn de protecció del nucli de Palau‐sator. Aquest entorn es grafia al plànol que es
publica amb aquest Acord i segons la justificació que consta en l'annex 2.
—3 Incloure com a objecte de protecció el subsòl del conjunt històric i de l'entorn de protecció.
—4 Publicar íntegrament en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el Boletín Oficial del
Estado aquest Acord, de conformitat amb el que preveu l'article 12 de la Llei 9/1993, de 30 de
setembre del patrimoni cultural català, i notificar‐ho a les persones interessades i a l'ajuntament del
municipi on radica el bé.
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Delimitació del conjunt històric i entorn de protecció de Palau‐Sator.

13. JUSTIFICACIÓ I IDENTIFICACIÓ DELS ELEMENTS, ÀMBITS I VALORS A PROTEGIR DE
L’ESGLÉSIA DE SANT PERE.
Tot i que l’àmbit del Pla Especial es situa a l’entorn de l’Església de Sant Pere, a continuació
es justifiquen i s’identifiquen els elements, àmbits i valors a protegir i els efectes de
conservació de l’element a protegir, ja que no s’intervé directament.
Descripció
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. Surt esmentada a l'any 944
en la donació feta per Ramon Borrell i Ermessenda a la seu de Girona.
Per les seves característiques aquesta Església pot ésser considerada de la segona meitat del
segle XII o ja del segle XIII.
L’Església parroquial de Sant Pere, es troba dins l’inventari del patrimoni arquitectònic de la
Generalitat de Catalunya:
Nom

Església parroquial de Sant Pere

Estil

Romànic/Gòtic tardà

Tipus d’ús

Culte

Titularitat

Eclesiàstica

Descripció

L'Església de Sant Pere de Palau‐Sator es troba situada fora de
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l'antic nucli fortificat de la població, a la banda de migdia.
És un edifici d'una nau i absis semicircular. La nau es cobreix amb
volta seguida apuntada i un simple plec forma l'arc presbiterial
que comunica amb la volta ametllada de l'absis. La façana
principal es troba situada a ponent i s'hi obre una porta d'accés,
amb dos arcs de mig punt, sense llinda ni timpà. Al centre
d'aquesta façana hi ha una obertura d'arc de mig punt, de doble
esqueixada. El frontis està coronat per una espadanya de dues
obertures que té adossat un comunidor en forma de torreta. Al
segle XVI s'obriren les capelles laterals, dues per banda, i les dues
sagristies del costat de l'absis. El temple conserva vestigis de la
seva fortificació com són les espitlleres del mur sobrealçat del
costat de migdia.
Està protegida com a bé cultural d’interès local amb l’identificador: IPA‐7220.
L’Església de Sant Pere surt anomenada en les següents publicacions:
 Badia i Homs, Joan; 1978; L’arquitectura medieval de l’Empordà
 Vigué, Joan, dir.; 1989; Catalunya romànica. L’Empordà I

Figura 11.

Façana principal de l’Església, on hi ha la porta principal. Font: Art Medieval
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Monte i Ochoa de Aspuru, Maria Àngels; 1989; vista de l’edifici.

Jordi Contjioch Boada; Visió lateral de la part superior de l’Església.

Les pintures revolucionàries de 1969
Durant l’hivern del 1969, el rector de la parròquia de Sant Pere de Palau‐Sator, va encarregar
al pintor Lluís Bosch, un mural per decorar l’absis de l’Església, el qual no era molt
convencional per l’època.
En menys d’un mes de la realització de les pintures, el 4 de febrer del 1969, un grup de
persones afines al règim franquista, van agredir el rector i l’artista i van destruir les pintures.
A continuació s’adjunta un text de Narcís‐Jordi Aragó, publicat a la revista ‘Presència’, el 2
d’agost de 1969.
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“Més enllà de l’anècdota del mural de Palau‐sator, presa fàcil per a buscadors de
sensacionalismes, hi ha el sentit pregon de l’obra que Bosch Martí ha realitzat amb un encert
artístic discutible, però amb una innegable oportunitat històrico‐sociològica.
Amb un acusat rigor testimonial, amb un estil deliberadament o involuntàriament ‘naïf’,
Bosch Martí ha escrit sobre l’absis de la petita església un vast resum històric i a la vegada
una objectiva crònica del temps que vivim. Més que l’estil ens interessa el to d’aquesta obra.
Podia ser tendenciosa, partidista, pamfletària, i sens dubte n’hi haurà que la interpretaran
així. Podia reflectir en tot el compromís la ideologia personal del seu autor. Però Bosch Martí
s’ha lliurat a una tasca d’honestedat i de transparència, i s’ha instal∙lat voluntàriament en
una línia objectiva, de senzill reportatge popular, amb desig desmitificador i autocrític, però
amb una postura de comprensió que fa del seu mural una obra oberta, de significació plural,
capaç de tota mena d’interpretacions cristianes i humanes. Es poden distingir sense esforç en
la pintura dos significats: un d’immediat i gairebé periodístic; i l’altre, mediat, al∙legòric,
enriquit amb una simbologia universal. Els dos significats es barregen i s’encreuen.

Figura 14.

Personatges que formen el mural. Oocities.

1. Crist – 2. La font de Palau‐sator – 3. La sardana – 4. Pagesos de l’Empordanet – 5. L’Abat
Oliva – 6. Guifré el Pilós – 7. Ramon Llull – 8. Mn. Jacint Verdaguer – 9. Salvador Espriu – 10.
Pompeu Fabra – 11. Cardenal Vidal i Barraquer – 12. Abat Escarré – 13. Theilard de Chardin –
14. Aristòtil – 15. Galileu Galilei – 16. Sant Tomàs d’Aquino – 17. El Sant Ofici – 18. Condorcet
– 19. Pasteur – 20. Joan XXIII – 21. Hitler – 22. Reis i personatges absolutistes – 23. John F.
Kennedy – 24. Martin L. King – 25. Gandhi – 26. Camilo Torres – 27. ‘Che’ Guevara – 28. Fidel
Castro – 29. Dones del Tercer Món.
Al voltant de l’altar, sobre uns ocres enlluernadors, s’obre el panorama de l’Empordanet:
presència del paisatge, del poble que treballa, dels pagesos que seguen els camps amb la
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suor del seu front. Al bell mig, tot voltant la font de la plaça, símbol de la riquesa del poble, la
sardana dibuixa amb la seva rodona la solidaritat d’un país que ‘Estima i avança donant‐se
les mans’.
Al cim de la volta, sobre els blaus siderals, la sardana es repeteix en una teoria de rostres
il∙lustres, fites importants de la història del país, des de l’Abat Oliba fins a l’Abat Escarré,
presidits en el centre per la figura encara viva i ja simbòlica de Salvador Espriu.
A dreta i esquerra, els dos nuclis del retaule. A l’esquerra, com en un còmic, el perfil i la mà
de Teilhard de Chardin expliquen sense paraules l’evolució humana a través de la història.
Aristòtil, pensatiu, representa el món de l’antiguitat i té com a contrapunt, front per front,
Sant Tomàs d’Aquino. Damunt la foscor de l’Edat Mitjana, una figura episcopal evoca el Sant
Ofici, el jerarquisme, el poder temporal de l’Església… Tot davant, Galileu aixeca la bola del
món en un gest triomfant d’home del Renaixement. Al seu costat, l’enciclopedista Condorcet
proclama els Drets de la Revolució Francesa. Les dretes columnes de Grècia cauen i
s’esmicolen: aviat seran pols i àtoms sobre la testa de Pasteur, en qui es resumeix el progrés
de la tècnica de la ciència i la investigació. I Joan XXIII, finalment, obre els braços i mira cap al
Crist assumint amb el seu gest immortal tota la història humana.
A l’altra banda, la silueta d’Hitler ens introdueix de cop a la visió de la injustícia, de la
violència i de l’opressió. Sobre el cercle, s’alcen les àguiles de l’imperialisme, els corbs de la
repressió, les testes embarretades o coronades dels grans absolutistes. A dins, els oprimits
passen el seu calvari. John F. Kennedy i Martin L. King moren amb un gest idèntic de braços
oberts, mentre s’endevina al fons l’ombra d’un altra víctima: Gandhi. Després dels pacifistes
vénen els que s’han defensat i que, no obstant, també han mort en la lluita: ‘Che’ Guevara i
Camilo Torres. Per damunt d’ells, Fidel Castro, única figura viva de l’escena, aixeca la gran
pedra de la revolució. I unes dones, amb els fills famèlics en braços, llancen vers el Crist el crit
desesperat del Tercer Món.
Els dos laterals, doncs, conflueixen en el Crist que, dempeus sobre el paisatge del poble,
constitueix el centre de l’obra. No clavat, sinó recolzat en la creu com en el tron de la seva
força, aquest Crist amb pantalons de vellut i cos de llenyataire de l’Empordanet aixeca els
braços i respon amb una imprecació a l’espectacle que el volta. Lluny de la tradició
iconogràfica dels Cristos pacients, aquest és el Crist que reclama la justícia del seu Pare i dels
homes.
La mirada de l’espectador queda finalment corpresa per aquesta imatge punyent: és
l’impacte definitiu i, alhora, la gran incomoditat del mural de Palau‐sator. Fins aquí, cadascú
pot interpretar‐lo com vulgui i donar‐li el sentit que més li plagui. En aquest punt, sembla
trencar‐se inevitablement la desitjada objectivitat de l’artista. Més enllà de l’anècdota, ens
quedarà a la memòria aquella boca oberta, aquell gran crit.”
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Pintures de Bosch Martí. CCMA.

Recentment s’han recuperat les pintures a través d’un Mapping (videoprojecció).
És voluntat de l’ajuntament de Palau‐Sator potenciar el coneixement d’aquestes pintures
facilitant‐ne l’accés i la projecció.
Història
L'Església de Sant Pere de Palau‐Sator té un origen molt antic. Està documentada des de
l'any 944, en una donació que feren els comtes de Barcelona, Ramon Borrell i Ermessenda, a
la seu de Girona. L'edifici que ens ha pervingut és fruit de diverses modificacions dutes a
terme al llarg dels segles. L'estructura és bàsicament del romànic tardà, de la darreria del
segle XII o del XIII.
Al segle XVI es van construir les capelles laterals, el cor i la sagristia i, probablement al
mateix temps, es va sobrealçar i fortificar la nau i també es va construir el comunidor,
adossat al campanar de doble espadanya, des d'on es conjurava el mal temps. La capa
d'arrebossat no deixa veure ben bé l'aparell, però allà on és visible s'observen filades de
carreus de mida irregular, només desbastats. L'Església va ser restaurada l'any 1943.
Com a curiositat de documents en que hi apareix l’edifici, torbem que a l’any 1390 es donà
llicència per tenir un altar portàtil als clergues de la població. Possiblement, aquesta
concessió responia a la localització fora muralla de l’Església parroquial, la qual cosa
impossibilitava la seva utilització en cas de conflicte.
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Fotografia de l’església de Sant Pere el 1908. Font: Inventari del Patrimoni
Arquitectònic de Catalunya. Volum 6. El Baix Empordà. Departament de Cultura.

Figura 16.

Figura 17.

Monte i Ochoa de Aspuru, Maria Àngels; 1989; vista de l’edifici.
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Volumetria
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.
A l'interior de l'església, encastada al mur de tramuntana, hi ha una làpida sepulcral
esculpida, de pedra calcària, de forma rectangular, allargada i poc alta, en quina part central
hi ha representats dos temes idèntics en baix relleu. En cadascun d'ells, dins un rectangle
ressaltat, fou esculpida una torre oberta i coronada per tres merlets triangulars. La làpida és
emmarcada per una mitjacanya i és resseguida per una sanefa cisellada. El fris corregut
presenta un tema vegetal format per una tija ondulada de la qual sorgeixen una sèrie de
brots amb fulles que s'inverteixen alternativament en cada semionada i s'inscriuen dins les
corbes. Per pura lògica, és de suposar que els relleus heràldics d'aquesta làpida romànica fan
referència als senyors del castell de Palau‐sator.
L’església de Sant Pere està elevada per sobre el nivell de la calçada. S’accedeix per la banda
nord, veient un lateral de l’església. A l’altra costat, antigament hi havia el cementiri de la
població, traslladat recentment. Actualment un espai verd més, com la resta del voltant del
temple.

Figura 18.

Planta amb cotes de l’església de Sant Pere i voltants. Font: ICGC
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Àmbits i accessos
L’Església de Sant Pere de Palau‐Sator es pot dividir en 5 àmbits diferents. Aquesta divisió té
a veure en la funcionalitat de cada espai, tant l’actual, com la que havia tingut anteriorment.
Aquests àmbits són, l’accés nord, el cementiri dels no batejats, el front de l’Església, l’antic
cementiri i l’accés sud, detallats en el plànol següent:
1‐Cementiri no batejats, 2‐Accés nord, 3‐Front Església, 4‐Antic cementiri i 5‐Accés sud

2

1

3

4

5

Figura 19.

Ortofoto dels àmbits i accessos de l’església de Sant Pere.
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Front Església

Accés nord

Accés sud

Figura 20.
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Cementiri no batejats

Antic cementiri

Plànol dels àmbits i accessos de l’església de Sant Pere.

CEMENTIRI NO BATEJATS
El cementiri dels no batejats es troba al vessant nord de l’església de Sant Pere, actualment
forma part d’un espai enjardinat. Originàriament, en aquest racó s’hi enterraven les
persones que no havien estat batejades. (Informació popular)

Figura 21.

Cementiri de les persones no batejades.
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ACCÉS NORD
Actualment tant sols hi ha un accés per salvar el desnivell i accedir al recinte de l’església, ja
que està elevada respecte el carrer. Aquest es troba al punt més proper al nucli de la
població, direcció nord. L’entrada és a través d’una petita porta metàl∙lica, darrera la qual
guarda uns graons de pedra. A continuació s’ha d’avançar fins a arribar a la façana principal,
on hi ha la porta d’accés a la nau.

Figura 22.

Escales d’accés des del vessant del nucli.

FRONT ESGLÉSIA
La façana principal de l’església de Sant Pere, en la qual es troba la porta d’accés al recinte,
és un espai conté uns bancs de pedra, i on es recullen els feligresos després de les
celebracions que es realitzen a l’interior del temple.
A més a més, en el transcurs de l’entrada al recinte de l’església fins a la porta principal, s’hi
troben diverses làpides de pedra en el paviment.
Destaca també el banc de pedra situat a una banda de la porta de l’església que serveix de
lloc de descans mirant a migdia.
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Front de l’església i làpida.

Bancs de pedra de la façana principal.

ANTIC CEMENTIRI
Actualment en la vessant sud de l’àmbit de l’Església de Sant Pere, és un espai lliure, una
zona amb un paviment tou i algun arbust. Aquest espai és on fins fa uns anys, acollia els
nínxols de la població de Palau‐Sator. Actualment, tant sols hi queda l’element de la Creu de
Terme.
Tots els nínxols han estat traslladats al cementiri municipal de Sant Julià de Boada.
Aquesta actuació permetrà poder abordar ara la millora de l’espai amb la plantació d’alguns
xiprers i dotant‐lo d’un nou accés a l’àmbit contigu que s’ordena en el present Pla Especial.
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Espai de l’antic cementiri, actualment en desús.

ACCÉS SUD
En la vessant sud, per tant, no hi ha possibilitat d’accedir al recinte de l’església. Aquest
recinte, a més, és inaccessible per a persones amb mobilitat reduïda.
És precisament en aquest punt on es preveu formalitzar el nou accés a l’església de Sant
Pere.

Figura 26.

Vessant sud de l’entorn de Sant Pere.

Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya
L'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya es va iniciar l'any 1982 i des d'aleshores
s'ha anat perfilant fins a assolir una visió força completa del patrimoni construït monumental
d'arreu de Catalunya. S'hi inclouen edificis i construccions d'interès artístic, arquitectònic o
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històric, sectors i elements d'edificis, elements arquitectònics aïllats, petits conjunts i nuclis
d'interès historicoartístic, tant de caràcter monumental com popular i tradicional. Molt
proper a l’àmbit, a part de l’església de Sant Pere també hi trobem:
Nom

Creu de Terme

Estil

Gòtic tardà

Tipus d’ús

Creu de terme

Titularitat

Eclesiàstica

Descripció

L'element es troba a l'interior del cementiri de Palau‐sator, a la
dreta de l'església de Sant Pere. Es tracta d'una creu de terme
situada damunt d'un pòdium de construcció moderna, de
secció hexagonal i d'aproximadament un metre d'altura, fet de
maó arrebossat. La base de la creu, de pedra granítica, és de
secció circular, amb tres cossos decreixents. La creu, de braços
pràcticament iguals, presenta a la banda de migdia un relleu
amb la Mare de Déu, molt erosionada, i Jesús crucificat a la
banda nord.

Valors. Festes i patrimoni cultural
Durant l’any, al voltant de l’església s’hi congreguen els vilatans de Palau‐sator per celebrar
diverses festes populars com son: la missa del gall, el 24 de desembre, les misses i la
benedicció de la palma per setmana santa, la missa del patró de la població, Sant Pere, el 23
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de juny. Entre mig, també s’hi celebren batejos, comunions, casaments i funerals a més de
les misses periòdiques.
14. PROBLEMÀTIQUES DE FUNCIONAMENT ACTUAL
El Pla Especial vol resoldre un seguit de problemàtiques que existeixen actualment en l’àmbit
sud de Palau‐Sator:
 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.
15. ESTUDI D’ALTERNATIVES
Es plantegen dues alternatives possibles, la zero, seria mantenir l’estat actual del PEU 04, és
a dir, no intervenir‐hi, i per contra, l’alternativa u, seria aplicar el pla especial, i transformar
l’àmbit del PEU‐04.
En tot cas el POUM ja ha establert la voluntat de desenvolupar el Pla Especial.
Alternativa zero:
 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). Més afectació en el cas que es
desenvolupessin els àmbits del PAU 01 i PAU 02, en que el sector quedaria
descompensat i heterogeni.
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 No resposta a les necessitats detectades de majors dotacions d’espais lliures del
nucli.
 No protecció a l’entorn de Sant Pere.
 No habilitació d’un espai d’aparcaments que pugui permetre
l’estacionament de vehicles als carrers interiors del nucli de Palau‐Sator.

restringir

Alternativa u:
 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.
16. PROPOSTA D’ACTUACIÓ.
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.
Quadre de superfícies:
S/POUM

Superfície
(m²)

Percentatge
(%)

S/PEU

Superfície
(m²)

Percentatge
(%)

Vialitat,
aparcaments i
serveis tècnics

2.387

51,48

Clau 1 ‐
accessos

2.376,40

51,25

Espais lliures

2.250

48,52

Clau 2 –
Protecció
paisatgística

2.250,00

48,52

‐

‐

‐

Clau ST –
Serveis tècnics

10,60

0,23

Superfície total
àmbit

4.637

100

Superfície
total àmbit

4.637

100
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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:

Figura 27.

Proposta d’ordenació del PEU‐04.

 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 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 aparcar els vehicles
motoritzats als carrers interiors del nucli de Palau‐Sator. Un problema durant l’època
estival que es podrà resoldre mitjançant un espai d’estacionament dissuasori en
l’extrem sud de la població.
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 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.
 La unió del camí a Peratallada i el carrer Migdia. 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 connectar entre aquestes vies.
 Crear nous accessos peatonals 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.
17. JUSTIFICACIÓ DE LA PROPOSTA
L’interès públic del present Pla Especial ve donada pels següents motius.
 Permetrà 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).
 Aconseguirà donar resposta a les necessitats detectades pel POUM, de majors
dotacions d’espais lliures del nucli.
 Permetrà protegir l’entorn històric de l’Església de Sant Pere.
 Permetrà habilitar un espai d’aparcaments que ha de poder restringir
l’estacionament de vehicles als carrers interiors del nucli de Palau‐Sator.
 Aconseguirà millorar l’accés al nucli pel camí de Peratallada.
 Permetrà unir el camí a Peratallada i el carrer Migdia, evitant trànsit pel centre de la
població.
 Atorgarà accessos a l’Església de Sant Pere per la cara sud d’aquesta.
 Permetrà accedir al temple persones amb mobilitat reduïda.
L’interès urbanístic i social, manifestat en aquesta actuació, justifica abastament la
conveniència i oportunitat de la tramitació del Pla Especial.
18. DEFINICIÓ CONSTRUCTIVA
El projecte que es proposa per l’àmbit del PEU‐04 s’estructura amb un basament al voltant
dels murs perimetrals de l’església de Sant Pere, ordenant l’espai que l’envolta, i aconseguint
a partir de graons i rampes accedir a aquest passeig que rodeja l’àmbit, format per murs de
poca altura. Es preveu una zona pavimentada en l’àrea amb forma de ferradura. La resta de
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l’espai destinat a espais lliures, envoltat per aquest passeig enlairat, estarà format per una
esplanada, a la cota existent amb diverses plantacions d’espècies vegetals autòctones.
Pel que fa als aparcaments i viaris, es connectarà el camí a Peratallada i el carrer Migdia a
través d’un vial amb acabat de tot‐ú, amb aparcaments a costat i costat, tant per a vehicles
privats com per a autocars.
Finalment, per a crear un filtre entre els aparcaments i les zones agrícoles que envolten
l’àmbit, es mantindrà una mota existent a la cara de ponent, vegetada amb espècies
arbustives autòctones.
L’ordenació s’ajusta a la topografia existent pel que suposa un model econòmicament molt
viable i sostenible ambientalment.
Nivells/pendents
El projecte pretén respectar al màxim la topografia existent, adaptant‐la, això sí, a la nova
morfologia d’espai lliure i aparcament. Per això es diferencien quatre zones:


Passejos perimetrals, en forma de C, envoltant la resta d’àmbit d’espai lliure,
adjacent als murs perimetrals de l’Església de Sant Pere.



Explanada que conforma la resta d’espai de protecció.



Vial de comunicació entre el camí a Peratallada i el carrer Migdia i els aparcaments
adjacents.



Mota de separació entre l’àmbit d’actuació i els camps de conreu adjacents.

La zona de passeig s’eleva sobre el nivell dels terrenys actual facilitant l’accés a l’Església de
Sant Pere.
En la definició formal de la zona d’espai lliure que queda en el nivell actual, es busca una
pendent suau, que permeti l’accés des dels dos accessos, i a la vegada minimitzi l’aportació
de terres.
El mateix succeeix amb el vial i els aparcaments que es formen, els quals queden en el nivell
actual, enrasats amb els accessos pel camí a Peratallada i el carrer Migdia, amb una pendent
suau cap a aquests.
Finalment es forma la mota de separació entre la franja d’aparcaments i els camps de
conreu.
Paviments
Tal i com es defineix en el punt anterior, existeixen quatre zones:
1 ‐ Passeig perimetral
2 – Explanada de protecció
3 ‐ Vial i aparcaments
4 ‐ Mota
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El passeig perimetral es preveu de pavimentar amb formigó colorejat color ocre amb àrid
vist.
Aquesta solució ja es troba en el nucli dins muralla al poble de Palau‐Sator.
El paviment es delimitarà a partir dels diferents murs existents. La unió del paviment amb el
mur es realitzarà amb un refós d’uns 5x5 cm als efectes de millorar l’entrega entre el mur i el
paviment.
Es preveu també la col∙locació de juntes amb tires longitudinals formades amb 3 maons
massissos de 6x14x29 cm i amb una junt d’1cm assolint una amplada total de 20 cm. Els
diferents parterres es limitaran amb una vorada metàl∙lica plegada de 2 cm d’amplada d’acer
corten.
L’escala d’accés a l’església s’executarà amb pedra sorrenca recuperada.
La rampa també es preveu executar amb paviment de formigó colorejat color ocre amb àrid
vist i el mur de suport es realitzarà amb pedra de la zona.
L’espai lliure es preveu la pavimentació amb sauló. Dins l’àmbit hi haurà diferents arbres per
tenir ombra.
En l’àmbit de vials i aparcaments aquest espai rebrà trànsit, però en que si preveu un
paviment tou. Es deixarà un acabat de tot‐ú artificial.
Finalment, el que es preveu a la mota, es formarà de terres i la corresponent plantació de
vegetació.
Drenatge
El drenatge general es farà mitjançant la gravetat, gràcies a les pendents de tota la
intervenció. Es desplaçarà l’aigua pluvial fins als límits de l’àmbit, conduint‐la fins al camí a
Peratallada i el carrer Migdia, ambdós disposen de canalitzacions per a l’evacuació.
En tot cas en el camí de Peratallada s’hauran de fer petites actuacions de millora de la
canalització.
Lluminàries
En base a criteris propis de l’espai, es proposa una il∙luminació d’orientació en els passejos, i
longitudinalment al mur adjacent del camí a Peratallada i també al mur perimetral de
l’Església.
A la zona d’aparcament i vials es planeja un enllumenat general, a través de columnes de
mitjana alçada.
Tot el control d’enllumenat serà des d’un únic punt, del que es dividirà en diferents circuits
per sectoritzar la instal∙lació en les operacions de reparació o manteniment i obtenir
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diferents zones d’il∙luminació en hores de menor necessitat d’il∙luminació atenent a criteris
d’estalvi energètic.
Murets
Es preveu la construcció de murets de pedra amb una alçada inferior a 55 cm per definir la
transició entre la zona de passeig i la zona d’espais lliures.
Aquesta alçada també suposa que es pugui utilitzar a mode de banc lineal i no sigui necessari
de disposar de baranes de protecció.
En l’àmbit hi ha un mur existent, adjacent al camí a Peratallada, que es preveu recuperar i
rejuntar per tal de garantir‐ne la conservació.
Finalment, pel que fa al mur existent de l’església es preveu el seu repicat del morter i
rejuntat per deixar la pedra vista.
Jardineria
En l’elecció de l’arbrat s’han tingut en compte 3 criteris paisatgístics i de projecte bàsics;
Per un costat donada la importància de l’Església de Sant Pere, dotar l’àmbit més proper
d’espècies de fulla caduca i d’arbres singulars, permetent la sintonia del lloc a través de la
visibilitat des de la majoria de l’àmbit. En aquest cas es preveu ubicar alguns grups de xiprers
propers a la façana de l’església.
S’incorpora un segon criteri destinat al gaudi de l’espai lliure, és a dir, al lleure, passeig i joc,
mitjançant la plantació puntual de grups d’arbres d’ombra, en les zones del qual el seu
fullatge sigui copiós.
Finalment, en el límit d’àmbit de l’actuació que és adjacent als camps de conreu, per tal de
crear zones ombrívoles a l’hora d’estacionar els vehicles, sobretot a l’estiu.
En l’elecció de la vegetació del prat, mota i zones enjardinades dels passejos perimetrals
s’elegiran espècies les característiques de les quals necessitin molt poc reg, poca sega i cap
tractament fitosanitari.
Els arbres seran escollits en el corresponent projecte tècnic.
Reg
Es planteja una instal∙lació de reg automàtic dels espais enjardinats i arbrat mitjançant
sistema de goteig per minimitzar el consum d’aigua.
La connexió de l’aigua es farà a la xarxa existent que discórrer pel sector.
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Mobiliari urbà
1. Bancs
En general no es preveuen bancs ja que es preveu que s’utilitzaran els murets a mode de
bancs lineals.
2. Papereres
Es preveu la col∙locació del model de paperera municipal i en el seu defecte un d’acabat
rústic tipus Gavarres (Fundición Ductil Benito).
Servei tècnic
Pel que fa a la instal∙lació del transformador es preveurà una protecció visual del mateix amb
fusta o acer corten.
Aquesta protecció es situarà fora de la zona de protecció que es situa a un metre de
distància de tot el perímetre del centre prefabricat.
També es plantarà vegetació enfiladissa per a millorar la integració de l’element.
Així mateix també es contempla el pintat del transformador amb una gama de colors ocres o
terrossos.
Contenidors
Dins la zona de clau viària es preveu ubicar una zona per emplaçar els contenidors de
reciclatge.
Serveis urbans
Dins l’àmbit hi discorre una línia telefònica que serà necessària de soterrar.
Per altra banda la urbanització del PAU‐02 pot suposar haver d’estendre una línia elèctrica
entre el nou transformador i les futures edificacions.
Finalment la necessitat d’impulsar les aigües residuals del PAU‐02 i la resta de sòl urbà situat
a la vessant sud‐est del nucli pot suportar l’extensió d’una canalització d’impulsió per dins
l’àmbit.
Aquest conjunt de 3 canalitzacions es situa dins la zona de vialitat interconnectant el camí de
Peratallada i el carrer Migdia.
La disposició d’aquests serveis serà definida en el projecte d’urbanització de l’àmbit o bé en
el projecte d’urbanització del PAU‐02.
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19. ORDENACIÓ ÀMBITS CONTIGUS
PAU‐01
Es contempla que el projecte d’urbanització del PAU‐01 ja conjuntament amb la urbanització
del PEU‐04 donen caràcter d’entrada al nucli urbà des del camí de Peratallada.
El PAU‐01 adoptarà les solucions de pavimentació i jardineria similars a les definides en la
zona de passeig per tal de tenir un tractament unitari.
PAU‐02
La zona verda del PAU‐02 és l’element que es troba més en contacte amb el PEU‐04
conformant façana respecte l’accés des del carrer Migdia.
En aquest àmbit el projecte d’urbanització del PAU‐02 contemplarà la construcció d’un mur
de pedra per salvar els desnivells entre l’espai lliure i el vial d’entrada a tocar del carrer
Migdia.
En aquest mur també es preveu situar una escala per accedir a la zona verdes del carrer
Migdia.
Es preveu donar a l’espai lliure un acabat de sauló per minimitzar el manteniment.
Així mateix aquest espai s’hi preveu la plantació d’arbrat.
L’execució de la zona verda és a càrrec de l’ajuntament en base al conveni urbanístic Conveni
PAU‐02 i àrea d’aparcaments i espais lliures SNU – Josep Agustí Oriol, aprovat en data
05/07/2017.
CARRETERA ENTRADA
Durant l’any 2018 s’ha executat la millora de la carretera d’entrada al nucli urbà, en la seva
continuació al carrer Migdia.
Aquesta millora ha posat al descobert l’existència d’un mur de pedra entra la granja i
l’entrada del nucli. Aquest mur té una longitud d’uns 210 ml.
Es proposa una actuació d’arranjament d’aquest mur amb una altura màxima d’un metre.
Es deixarà un talús fins a l’entrega amb el camp superior on s’hi preveu la plantació
d’arbustos florals. També es preveurà un enllumenat rasant empotrat al mur.
20. FASES DEL PROJECTE
S’ha cregut convenient l’execució del projecte en tres fases diferenciades, per facilitar la
realització, de manera progressiva, i també per fer més viable el projecte econòmicament
per les finances públiques municipals.
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FASE I ‐ Moviments de terres
Aquesta és la primera fase de l’actuació que comprèn l’execució del moviment de terres de
tot l’àmbit del PEU‐04.
FASE II ‐ Arbrat, reg i enllumenat públic
En aquesta fase es durà a terme l’execució de les obres referents a l’enllumenat públic,
arbrat i rec de l’àmbit.
FASE III ‐ Pavimentació i accessos església
Aquesta fase compren la resta d’actuacions fins a finalitzar la urbanització definitiva de
l’àmbit.
21. VALORACIÓ ACTUACIÓ
FASE I
A continuació es valora de manera aproximada el cost d’aquestes obres:
Partida
Moviment de terres i tot‐ú

Subpartida unitats preu unitari (€)
1
35000

TOTAL PEM
21% IVA
TOTAL AMB IVA

total (€)
35.000,00 €
35.000,00 €
7.350,00 €
42.350,00 €

FASE II
A continuació es valora de manera aproximada el cost d’aquestes obres:
Partida
Arbrat
Reg
Enllumenat

Partides complementàries
Varis imprevistos
TOTAL PEM
21% IVA
TOTAL AMB IVA

Subpartida

Connexió al quadre
Canalitzacions
Punts de llum

unitats preu unitari (€)
70
300
1
8000
1
3000
300
35
16
1000

total (€)
21.000,00 €
8.000,00 €
3.000,00 €
10.500,00 €
16.000,00 €
2.000,00 €
4.000,00 €
64.500,00 €
13.545,00 €
78.045,00 €
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FASE III
A continuació es valora de manera aproximada el cost d’aquestes obres:
Partida
Murs

Subpartida
Nous
Reparació muret camí Peratallada
Repicat murs església

Escala de pedra
Rampa

Muret
Paviment
Barana
Pavimentació passeig
Paviment de tot‐ú
Paviment de sauló
Plantació arbrat zona esbarjo
Plantació jardineria perterres
Plantació arbrat mota
Jardineria general

Pavimentació

Vegetació

Escocells
Integració CT
Mobiliari urbà
Partides complementàries
Varis imprevistos
TOTAL
21% IVA
TOTAL AMB IVA

unitats preu unitari (€)
130
150
60
100
40
120
1
12000
20
200
20
100
20
250
700
60
1700
4
1400
5
20
250
200
20
40
200
20
1

150
3500

total (€)
19.500,00 €
6.000,00 €
4.800,00 €
12.000,00 €
4.000,00 €
2.000,00 €
5.000,00 €
42.000,00 €
6.800,00 €
7.000,00 €
5.000,00 €
4.000,00 €
8.000,00 €
8.000,00 €
3.000,00 €
3.500,00 €
23.000,00 €
4.000,00 €
6.000,00 €
173.600,00 €
36.456,00 €
210.056,00 €

Resum de Pressupost
El resum de les actuacions és:
Fases
FASE I
FASE II
FASE III
TOTAL ACTUACIÓ

Total actuació
42.350,00 €
78.045,00 €
210.056,00 €
330.451,00 €

El detall del pressupost s’anirà desenvolupant en els corresponents projectes executius que
es redactin.
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DOC. NÚM. II: NORMATIVA
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CAPTÍOL 1. DISPOSICIONS DE CARÀCTER GENERAL
Art.1 Objecte del Pla especial
L’objecte d’aquest Pla especial 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 Palau‐sator, i que
s’emmarca en el desenvolupament del sistema urbanístic de comunicacions i les seves zones
de protecció de l’article 67.1.c i també en el desenvolupament del sistema urbanístic
d’espais lliures públics de l’article 67.1.e. del decret 1/2010, de 3 d’agost, de la Llei
d’Urbanisme.
Art.2 Àmbit d’aplicació
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.
Art.3 Marc legal
El marc legal de referència ve donat pel Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Palau‐
Sator (POUM) i s’adequa a la legislació urbanística vigent, en especial al Decret legislatiu
1/2010, de 22 de febrer, (d’ara endavant TRLU), al Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme (RLU), al Decret 64/2014, de 13 de maig, pel
qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística (RPLU), al Decret
7/2015, de 30 d’octubre, de la llei del sòl i així com també el planejament territorial (PTPCG).
Art.4 Documentació del Pla especial
Aquest Pla Especial està format pels següents documents:






DOC 1 ‐ MEMÒRIA JUSTIFICATIVA
DOC 2 ‐ NORMES URBANÍSTIQUES
DOC 3 ‐ PLÀNOLS
ANNEX 1 ‐ ESTUDI D’IMPACTE I INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA
ANNEX 2 ‐ INFORME AMBIENTAL ESTRATÈGIC

Art.5 Vigència
El present Pla especial entrarà en vigor l’endemà de la publicació de la seva aprovació
definitiva en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i la seva vigència serà indefinida.
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Art.6 Compliment del POUM
Per a totes aquelles determinacions urbanístiques o de caràcter normatiu que no estiguin
regulades expressament en les presents Normes regirà amb caràcter complementari el
vigent Pla d’Ordenació Urbana Municipal de Palau‐Sator.
Art.7 Obligatorietat
L’Administració queda obligada al compliment de les disposicions contingudes en aquest Pla
Especial Urbanístic.
Art.8 Interpretació
La interpretació del present document es farà d’acord amb el seu contingut i subjecte als
seus objectius i finalitats. En cas de dubte o imprecisió, prevaldran les solucions que
afavoreixin el domini públic sobre el privat, de major protecció ambiental i aplicant el
principi general d’interpretació integrada de les normes. En cas de conflicte que no pugui ser
resolt atenent els criteris generals determinats per l’ordenament jurídic, prevaldrà la
documentació escrita sobre la gràfica, llevat que el conflicte es refereixi a quantificació de
superfícies, supòsits en el qual cal atenir‐se a la superfície real.
En el supòsit que diverses normes, mesures restrictives o protectores concorrin i comportin
diferents graus de protecció, s’haurà de ponderar l’interès públic que hagi de prevaler i
cercar la utilització més racional possible del territori.
Art.9 Modificacions
Les modificacions del present document hauran de respectar les determinacions, per ordre
de jerarquia urbanística, establertes pel POUM de Palau‐sator i del present Pla especial
urbanístic que aquí es desenvolupa.
No seran supòsit de modificació del Pla especial aquells ajustos o alteracions que no suposin
canvis respecte dels criteris i objectius que s’estableixen en la memòria del present Pla
especial, aquells canvis de l’ús del sòl que afectin únicament al tipus de conreu i/o
plantacions, ni tampoc ho seran les petites variacions de límits i ocupació ocasionades per
una millor adaptació sobre el terreny i del procés de l’activitat que se’n puguin derivar,
sempre no suposin modificacions en superfícies més grans del deu per cent.
S’ha de tenir en compte que la ordenació serà concretada pel corresponent projecte
d’urbanització que es redacti.
CAPÍTOL 2. RÈGIM URBANÍSTIC DEL SÒL
Art.10 Règim urbanístic
El règim urbanístic aplicable a l’àmbit d’aquest Pla especial és el de Sòl no urbanitzable de
conformitat amb el que estableix el vigent Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Palau‐
Sator.
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Art.11 Qualificació.
1. A efectes d’aquestes Normes, en el marc dels objectius del present PEU, el sector és
objecte de subdivisió en les diferents zones:
a) Accessos (clau 1)
b) Protecció paisatgística (clau 2)
c) Serveis tècnics (clau ST)
2. Els límits dels diversos àmbits queden grafiats en els plànols d’ordenació i la regulació
específica de cada un d’aquests àmbits d’intervenció s’estableixen els articles següents.
CAPTÍOL 3. DESENVOLUPAMENT DEL PLA ESPECIAL
Art.12 Gestió urbanística
El desenvolupament de les previsions de l’àmbit es farà a partir de la tramitació, aprovació i
execució dels corresponents projectes d’urbanització.
El projecte d’urbanització podrà concretar la ordenació del sector i definirà i concretarà les
diferents solucions constructives.
CAPÍTOL 4. REGULACIÓ DELS ÀMBITS D’INTERVENCIÓ
Art.13 Accessos (clau 1)
1. Comprèn la connexió entre el camí a Peratallada i el carrer Migdia per a garantir la
mobilitat i accessibilitat dins del municipi, a més de les places d’estacionament que han
de permetre restringir l’aparcament de vehicles als carrers interiors del nucli de Palau‐
Sator.
2. Les àrees destinades a l’estacionament de vehicles es formaran a banda i banda d’aquest
vial de connexió, en que a la banda de ponent seran aparcaments tipus en filera, i en la
banda contrària, en tipus bateria.
3. Es reservaran certes places d’estacionament per a autocars.
4. En aquest àmbit el projecte d’urbanització hi ubicarà un emplaçament per a dipositar
residus de diferents tipologies.
5. Es preveu una mota de transició entre aquesta zona i el sòl no urbanitzable de conreu.
6. Per aquest àmbit discorreran els serveis urbans de connexió entre els dos vials.
7. La delimitació d’aquesta zona amb la zona verda del PAU‐2 es realitzarà amb un mur de
pedra sense rejuntar.
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Art.14 Protecció paisatgística (clau 2)
1. En aquest àmbit es situen zones d’estada i transició a l’entorn de l’església de Sant Pere.
2. Aquesta categoria pretén ésser una protecció del límit entre el nucli de Palau‐Sator i els
sòls agrícoles en la vessant sud del nucli, punt on es troba l’Església de Sant Pere.
3. Es diferencia una zona arbrada acabada amb sauló d’una zona més elevada
pavimentada. La delimitació d’aquests dos àmbits es preveu de fer amb murs de pedra
sense rejuntar als efectes de facilitar que si puguin instal∙lar alguns insectes, invertebrats
i petits rèptils.
4. Es preveu la ordenació i recuperació del mur de pedra seca situat al costat del camí de
Peratallada.
5. En l’àmbit s’implanten unes escales i una rampa accessible per accedir a l’església de
Sant Pere.
6. La zona pavimentada es preveu ordenar amb una geometria que faciliti l’accés al temple
per part de les persones que pugui aparcar a l’aparcament superficial.
Art.15 Serveis tècnics (clau ST)
1. Comprèn els terrenys destinats a la dotació d’infraestructures, que poden ser gestionats
en règim de concessió per empreses privades com a centrals receptores i distribuïdores
d’energia elèctrica.
2. Es modificarà el traçat de les actuals línies aèries de mitja i baixa tensió, amb la finalitat
de millorar la infraestructura i soterrar les línies.
3. Es substituirà el transformador aeri existent al camí de Peratallada, en el punt d’accés al
nucli de Palau‐sator, per un nou transformador en caseta per tal de donar servei a les
activitats residencials i econòmiques del nucli. Aquesta actuació serà executada en el
marc del desenvolupament del PAU‐01.
Art.16 Aproximació a l’àmbit del Pla Especial.
1. En la carretera d’accés al nucli es preveu la recuperació del mur de pedra existent fins a
una alçada de 1 metre.
2. En la part superior del mur es disposarà un talús vegetat amb arbustos baixos de tipus
floral.
3. Es preveu un enllumenat rasant d’acompanyament en la zona del mur recuperat.
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CAPÍTOL 5. REGULACIÓ DE LES MESURES CORRECTORES AMBIENTALS I PAISATGÍSTIQUES.
Art.17 Mesures Correctores Ambientals Generals
1. S’aplicaran les mesures correctores de Geologia, Sòls, Hidrologia, Hidrogeologia,
Vegetació, Paisatge, Fauna, Atmosfera, Soroll i Gestió de Residus definides en Informe
Ambiental.
2. Els petits murs de separació seran sense rejuntar als efectes de donar imatge de mur de
pedra seca i per facilitar que si puguin instal∙lar alguns insectes, invertebrats i petits
rèptils.
3. El Projecte d’Urbanització vetllarà per una escorrentia natural de l’àmbit.
4. 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.
Art.18 Mesures Correctores Ambientals Enllumenat
1. Les instal∙lacions d’il∙luminació previstes en l’àmbit del Pla especial es mantindran en un
nivell d’il∙luminació moderat‐baix propi del sòl no urbanitzable i, d’acord amb la
Llei6/2001 d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn, es
mantindrà el màxim possible les condicions naturals de les hores nocturnes en benefici
de la fauna, la flora i dels ecosistemes en general.
2. El Projecte d’Urbanització establirà el punt de llum a utilitzar dins l’ús de tipologies tipus
projector que eviti els efectes de contaminació lumínica en la visió del cel nocturn.
3. El Projecte d’Urbanització estudiarà la implantació d’enllumenat tipus rasant i
enllumenat indirecte als efectes de donar valor el conjunt de l’església de Sant Pere.
Art.19 Mesures Correctores Ambientals Enjardinament.
1. Per a la revegetació i ordenació del sector s'utilitzaran espècies autòctones i adaptades al
règim hídric i climàtic present a l’entorn immediat (freixes, lledoners, pollancres,
xiprers...).
2. 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 "Catálogo español de especies
exóticas invasoras"
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CAPÍTOL 6. REGULACIÓ DE LES MESURES CORRECTORES PAISATGÍSTIQUES.
Art.20 Integració paisatgística – Aspectes Generals
1. Les obres associades al present pla desenvoluparan els criteris d’integració i
naturalització.
2. En tot cas la ordenació buscarà en tot moment la potenciació actual i futura de l’església
de Sant Pere com a element patrimonial.
3. 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.
4. 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.
5. 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.
6. Les construccions dels serveis tècnics previstes hauran d’integrar‐se en el paisatge, a
través de les tècniques de camuflatge o ocultació a través d’elements de materials el
més ecològics i sostenibles possibles, de colors i tonalitats apagats, no vistosos i integrats
al cromatisme de l’entorn i, si s’escau, recollits amb la vegetació. S’evitaran els colors
brillants i/o cridaners i volums compactes grans amb fort impacte visual que puguin
incidir negativament en la imatge exterior de l’espai. Així mateix, la seva construcció amb
elements prefabricats i lleugers podria permetre el seu desmuntatge de manera fàcil si
cal retirar‐la. Aquesta actuació es desenvoluparà en el marc del present projecte.
7. La zona d’ubicació dels contenidors es preveu de realitzar amb murs de pedra i amb
estructura de fusta i franja enjardinada.
8. Es repicaran els morters existents en els diferents murs de l’església.
Art.21 Mesures correctores Paisatgístiques – Materials.
1. Les obres i actuacions hauran d’utilitzar materials el més ecològics i sostenibles possibles,
de colors i tonalitats apagats, no vistosos i integrats al cromatisme de l’entorn i, si
s’escau, recollits amb la vegetació. S’evitaran els colors brillants i/o cridaners i volums
compactes grans amb fort impacte visual que puguin incidir negativament en la imatge
exterior de l’espai.
2. El ferm en la zona d’aparcaments i en la zona d’estada serà del tipus granular a definir en
el projecte d’urbanització.
3. El ferm en la zona de voreres serà de formigó colorejat color ocre amb àrid vist.
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4. S’utilitzaran elements ceràmics i metàl∙lics per delimitar els diferents paviments i fer les
juntes.
5. Es cuidaran les entregues dels paviments amb els murs de pedra.
6. Els diferents desnivells es faran amb murs de pedra sense rejuntar similars als murs de
pedra existent en l’àmbit.
7. Pel que fa a les escales es preveu d’executar amb lloses de pedra sorrenca recuperades
Art.22 Mesures correctores Paisatgístiques – Enjardinament.
1. 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.
2. En tot l’àmbit del Pla Especial, les futures plantacions hauran de ser bàsicament
d’espècies presents en els hàbitats de l’entorn, autòctones de la zona, i la seva
distribució haurà de seguir criteris similars a l’estructura que es determina en els plànols.
3. Es plantaran petits grups de xiprers a l’entorn de l’església i antic cementiri amb la
finalitat de potenciar la imatge de l’església.
4. Les espècies es plantaran amb diàmetres importants, protegits amb tutors i amb un bon
pa de terra vegetal per facilitar el creixement de l’arbrat.
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DOC. NÚM. III: PLÀNOLS
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