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1. INTRODUCCIÓ  
 
 

a. Justificació, Objecte i Legislació 
 
 
 

L’objecte del present document és l’avaluació ambiental del Pla Parcial 
Pa4.3 Prat Xirlo III en els termes establerts per l’article 66 del Text refós de la legislació 
vigent a Catalunya en matèria urbanística, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 26 
de juliol i l’article 85 del Reglament de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret 
305/2006, de 18 de juliol. 

 
Els continguts de l’informe ambiental els defineix l’article 100 del 

Reglament: 
 
 
“Article 100. Objecte i contingut de l'informe ambiental dels plans 

urbanístics derivats 
 
100.1 L'informe ambiental dels plans parcials urbanístics i, si 

s'escau, dels plans demillora urbana en sòl urbà no consolidat i dels plans 
especials urbanístics, té per objecte l'anàlisi dels aspectes ambientals que 
puguin ser rellevants en l'establiment de l'ordenació detallada pròpia de 
cada un d'aquests instruments, i ha de contenir les següents previsions en 
tot allò que sigui necessari d'acord amb l'abast de les determinacions del 
pla derivat: 

 
 
a) La identificació dels requeriments ambientals significatius en el 

sector de planejament, el què inclou la descripció dels aspectes i elements 
ambientalment rellevants del sector, la descripció dels objectius i les 
altres mesures de protecció ambiental previstes pel pla d'ordenació 
urbanística municipal o per altres plans o programes aplicables, la 
definició dels objectius i criteris ambientals adoptats per a la redacció del 
pla i l'especificació de si el projecte d'urbanització s'ha de sotmetre, per 
les característiques de l'actuació, al procediment d'avaluació d'impacte 
ambiental segons la legislació sectorial aplicable. En la identificació dels 
requeriments ambientals significatius s'han de tenir en compte, entre 
d'altres, els relatius a la qualitat de l'ambient atmosfèric, la contaminació 
acústica i lluminosa i el tractament, si s'escau, dels sòls contaminats. 

 
 
b) La descripció i justificació ambiental de l'ordenació proposada, 

que comprèn: la descripció, si s'escau, de les alternatives d'ordenació 
detallada considerades i la justificació de l'alternativa adoptada; la 
descripció de l'ordenació proposada amb expressió de les seves 
determinacions amb repercussions  significatives sobre el medi ambient; 
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la determinació de les mesures adoptades per al foment de l'eficiència 
energètica, l'estalvi de recursos i la millora del medi ambient en general. 

 
 
c) La identificació i avaluació dels probables efectes significatius de 

l'ordenació detallada proposada sobre els diferents aspectes ambientals. 
 
d) L'avaluació global del pla i la justificació del compliment dels 

objectius ambientals establerts. 
 
 
e) Si s'escau, la descripció de les mesures de seguiment i supervisió 

previstes. 
 
 
100.2 En el cas de plans urbanístics derivats que estiguin subjectes a 

avaluació ambiental, aquests han d'incorporar l'informe de sostenibilitat 
ambiental que regula la normativa sobre avaluació ambiental de plans i 
programes, el qual ha de tenir el contingut mínim que regula l'apartat 1 i 
el grau d'especificació que estableixi l'òrgan ambiental en el document de 
referència.” 

 
 

 
b. Criteris de Sostenibilitat 

 
 
 

L’article 3 del Text refós de la legislació vigent a Catalunya en matèria 
urbanística, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, defineix el concepte 
de desenvolupament urbanístic sostenible en els següents termes: 

 
 

1. El desenvolupament urbanístic sostenible es defineix 
com la utilització racional del territori i el medi 
ambient i comporta conjuminar les necessitats de 
creixement amb la preservació dels recursos naturals i 
dels valors paisatgístics, arqueològics, històrics i 
culturals, a fi de garantir la qualitat de vida de les 
generacions presents i futures. 

2. El desenvolupament urbanístic sostenible, atès que el 
sòl és un recurs limitat, comporta també la 
configuració de models d’ocupació del sòl que evitin la 
dispersió en el territori, afavoreixin la cohesió social, 
considerin la rehabilitació i la renovació en sòl urbà, 
atenguin la preservació i la millora dels sistemes de 
vida tradicionals a les àrees rurals i consolidin un 
model de territori globalment eficient. 
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L’article 3 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, 

de 18 de juliol, concreta que el desenvolupament urbanístic sostenible significa 
conjuminar les següents finalitats: 

 
 

a) La utilització del sòl, atenent a la seva naturalesa de recurs 
natural no renovable, el què comporta la configuració de models d’ocupació 
del sòl que: 

 
1r. Afavoreixin la compactació urbana, evitin la dispersió de la 

urbanització i les edificacions en el territori i mitjançant la previsió dels 
creixements en continuïtat amb el teixit urbà existent, i considerin la 
conservació, la rehabilitació i la recuperació de le trames urbanes i el parc 
immobiliari. 

 
2n. Fomentin la implantació de sistemes de transport col·lectiu i la 

mobilitat sostenible general.  
 
3r. Afavoreixin la preservació i millora dels sistemes de vida 

tradicionals a les àrees rurals, i comportin una gestió adequada del sòl no 
urbanitzable i, articularment del sòl agrari, que reconegui les seves funcions 
productives, territorials i paisatgístiques. 

 
4t. Afavoreixin les preservació i consolidació de la identitat del 

territori. 
 
5è. Consolidin un model de territori globalment eficient. 
 
 
b) L’atenció a les necessitats socials d’accés a l’habitatge, la 

previsió i modernització de les infraestructures, la millora dels equipaments 
existents així com la previsió de nous 
equipaments de manera que hi hagi una oferta adequada quantitativament i 
espacialment 
amb relació als habitatges; el desenvolupament del sistema productiu, i el 
foment de la 
diversitat econòmica i de la capacitat per a fer front als canvis socials i les 
innovacions 
tecnològiques.  
 
 

c) La cohesió social, mitjançant la regulació de l’ús del sòl de forma 
que es fomenti la 
mescla equilibrada de grups socials, usos i activitats i es garanteixi el dret 
dels ciutadans i 
ciutadanes a gaudir d’un habitatge digne i adequat. 
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d) La cohesió territorial, amb l’objecte d’afavorir l’accés equitatiu 
de la ciutadania a les rendes i serveis bàsics amb independència del lloc de 
residència. 

 
 
e) La protecció i gestió adequada del medi ambient i del patrimoni 

natural, mitjançant la preservació de les funcions ecològiques del sòl, la 
millora de la qualitat ambiental, la gestió del paisatge per tal de preservar-
ne els valors, la utilització racional dels recursos naturals i el foment de 
l’eficiència energètica mitjançant l’elecció dels emplaçaments i l’ordenació 
de manera que tinguin en consideració les condicions geogràfiques i 
climàtiques que poden influir en l’estalvi energètic i el millor manteniment 
de les edificacions. 

 
 
f) La protecció del patrimoni cultural, mitjançant la conservació, 

recuperació i millora dels immobles que l’integren, els espais urbans 
rellevants, dels elements i tipologies 
arquitectònics singulars, dels paisatges de valor cultural i històric i de les 
formes tradicionals d’ocupació humana del sòl. 

 
 

En base al concepte anteriorment definit, la Llei d’urbanisme determina les 
directrius per al planejament urbanístic en les quals es té en compte la preservació de la 
salut i el benestar de les persones, dels valors paisatgístics i naturals, el patrimoni 
cultural i la identitat del municipi, limita la urbanització en funció del grau de pendent 
del terreny, i fixa aspectes pràctics que cal integrar. 

 
Per tant, cal plantejar un model territorial que tendeixi cap a la sosteniblitat, la 

qual cosa significa que ha de garantir la preservació de la biodiversitat i dels valors 
naturals, ha de permetre i fomentar el consum i l’ús sostenible dels recursos naturals, ha 
de contribuir a la minimització de residus i de la contaminació, ha de ser eficient 
energèticament i ha de contribuir a la millora de la qualitat de vida de la població.  

 
En coherència amb aquest plantejament els plans parcials han de contemplar els 

següents principis generals de sostenibilitat: 
 
 

1. Compactació dels assentaments urbans. 
2. Optimització dels teixits urbans existents 
3. Adopció de densitats raonablement altes. 
4. Assignació flexible i mixta dels usos del sòl. 
5. Mobilitat sostenible i integrada amb els usos del sòl. 
6. Estalvi, ús eficient i reciclatge del sòl i altres recursos naturals. 
7. Prevenció i correcció de totes les formes de contaminació. 
8. Prevenció de riscs naturals i tecnològics. 
9. Permeabilització i desfragmentació del territori. 
10. Conservació de la biodiversitat i del patrimoni natural en general. 
11. Manteniment i millora de la identitat i la qualitat paisatgística 
dels ambients rurals i 
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urbans. 
12. Foment de la construcció sostenible. 
13. Reducció i valorització dels residus. 
14. Cohesió social i millora de les condicions de vida de les 
poblacions rurals i urbanes. 
 

 
 La legislació aplicable en el present informe ambiental és, a part de 
l’esmentada llei d’urbanisme: 
 
 

Urbanisme i planejament 
 
 

- Ley 9/2006 sobre evaluación de los efectos de determinados planes y 
programas en el medio ambiente. 

- Directiva 2001/42/CE, del Parlament Europeu i del Consell, relativa a 
l'avaluació dels efectes de determinats plans i programes sobre el medi ambient. 

- Llei 10/2004, de 24 de desembre, de modificació de la Llei 2/2002, de 14 de 
març, d'urbanisme, per al foment de l'habitatge assequible, de la sostenibilitat territorial 
i de l'autonomia local 

- Decret 287/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament parcial de 
la Llei 2/2002, de 14 de març, d'urbanisme 

- Llei 2/2002, de 14 de març, d'urbanisme 
 
 
Atmosfera 

 
 

- LLEI 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a 
la protección del medi nocturn. 

- 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. 

- Llei 16/2002, (DOGC 3675 del 11.07.2002) de protecció contra la 
contaminació acústica. 

- Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, que regula les emissions sonores en 
l’entorn degudes a determinades màquines a l’aire lliure. 
 
 

Fauna i flora 
 
 
- Directiva 97/62/CE del Consell de 27 d’octubre de 1997 (DOCE L305/42, 

08/11/1997) pel que s’adapta al progrés científic i tècnic la Directiva 92/43/CEE, de 21 
de maig, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres 
(DOCE L-206/7, 22/07/1992). 

- Directiva, 79/409/CE, de 2 d’abril de 1979, relativa a la conservació de les aus 
silvestres (Directiva d’aus). 
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- Llei 18/1998, de 28 de desembre, (DOGC 2801/213, 08/01/1999) de 
modificació de la Llei 3/1988 de protecció dels animals. Generalitat de Catalunya 
(DOGC 967, 18/03/88), 
modificada parcialment per la Llei 3/1994, de 20 d’abril (DOGC 1890, 29/04/94). 

- Ordre de 5 de novembre de 1984, de la Generalitat de Catalunya, de protecció 
de plantes de la flora autòctona de Catalunya (DOGC 493, 12/12/1984) 

- Ordre de 23 de novembre de 1994, per la qual s’amplia la relació d’espècies 
protegides a Catalunya (DOGC 1980/7805, 02/12/94). 

- ORDRE de 10 d’abril de 1997, per la qual s’amplia la relació d’espècies 
protegides a Catalunya. 
 
 

Incendis forestals 
 
 
- Decret 14/2005, d'1 de febrer, pel qual s'avança l'aplicació de les mesures de 

prevenció d'incendis forestals. 
- ORDRE MAB/62/2003, de 13 de febrer, per la qual es despleguen les mesures 

preventives que estableix el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen 
mesures de prevenciód’incendis forestals. 

- Decret 64/1995 de 7 de març de prevenció d’incendis forestals. Generalitat de 
Catalunya (DOGC 2022, 10/03/1995). 

 
 
Paisatge 
 
- Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge. 

 
 

Espais naturals 
 
 
- Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals. Generalitat de Catalunya 

(DOGC 556, 28/06/85), modificada pel D. Leg. 11/1994, de 26 de juliol (DOGC 1927, 
29/07/94). 

- Decret 123/1987, de 12 de març, sobre declaració de reserves naturals parcials 
per a la protecció d’espècies d’animals en perill de desaparició a Catalunya. 

- Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s’aprova el Pla d’Espais 
d’Interès Natural. Modificat pel Decret 213/1997, Decret 20/2000, Decret 226/2001 i 
Decret 171/2002. 

- Decret 213/1997, de 30 de juliol de modificació del Decret 328/1992, de 14 de 
desembre, pel qual s’aprova el Pla d’espais d’interès natural. Generalitat de Catalunya 
(DOGC 1714, 1/3/1993). 

- Decret 120/89, de 17 d’abril, sobre declaració d’arbredes monumentals 
d’interès comarcal i d’interès local. Generalitat de Catalunya (DOGC 1150, 2/06/89). 

- ORDRE de 19 d’abril de 1991 per la qual es declaren arbres monumentals i es 
dóna publicitat a l’inventari dels arbres declarats d’interès local. 
 
 

Altres 
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- Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Palafrugell 

 
 
 
 
c. Descripció del Pla Parcial 

 
 
 

L’àmbit afectat pel Pla parcial del sector Prat Xirlo ocupa una superfície de 
55.526 m2. Es troba situat al nord del nucli de Calella de Palafrugell i a l’est de 
l’Ermedàs. 
 
 El Pla parcial d’ordenació del sector Prat Xirlo preveu la següent zonificació de 
l’espai: 
 
 
 
 

QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DE 
SUPERFÍCIE 
   
SISTEMES 
URBANS 

superfície 
total (m2) 

% respecte 
el total 

Superfície total 55526 100 %  
Zona residencial 
(a213p) 

27783  50%  

Vials i aparcaments 
(aVa) 

 7970  14,4% 

Zona verda pública 
(aLP) 

10867  19,6%  

Zona d'equipaments 
esportius (aEE) 

 8866 16%  

 
 
 El sector és esencialment d’ús residencial, de tipus a213p, és a dir, d’entre 800 i 
1500 m2 segons el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Palafrugell, per 
tant són residències d’”alt standing”. No es preveu cap tipus d’activitat industrial ni del 
sector terciari en la zona. 
 
 
 

d. Marc demogràfic i socio-econòmic 
 
 
 

La població resident a Palafrugell es situa en 22.816 habitants segons l’últim 
recompte del padró, corresponent al 2011. 
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PALAFRUGELL. 
2011 

   

 

POBLACIÓ 
TOTAL 
(hab) 

SUPERFICIE 
(km2) 

DENSITAT 
(hab/km2) 

 22.816 26,9 848,8 
Font: Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT) 

 
 
 A partir d’aquí es pot dividir el recompte de la població segons diferents grups: 
per sexes, per lloc de naixement i per grups d’edat. 
 
 
 
 

POBLACIÓ PER 
SEXES. 2011 

  

 Sexe Població 
 Homes 11.444 
 Dones 11.372 
 Total 22.816 

 
 
 
 

Repartiment de la població segons sexes

11.444; 50,16%11.372; 49,84%
Homes

Dones

 
 

 
 
 
 
En total, el 50,16% de la població total de Palafrugell són homes i el 49,84% 

són dones. 
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POBLACIÓ PER 
LLOC DE 
NAIXEMENT. 
2011 

  

 Lloc de Naixement Població 

 Catalunya 13.359 
 Resta d'Espanya 3.636 
 Estranger 5.821 
 Total 22.816 

 

Repartiment de la població segons el lloc de naixem ent

13.359; 58,55%

3.636; 15,94%

5.821; 25,51%

Catalunya

Resta d'Espanya

Estranger

 
 
 Pel que fa el lloc de naixement, el 58,55% de la població de Palafrugell és 
nascuda a Catalunya. Per la seva part, el 15,94% són nascuts a la resta de l’estat 
espanyol, mentre que el 25,51% són nascuts a l’estranger. A la resta de Catalunya, el 
percentatge de persones nascudes a l’estranger respecte la seva població total és del 
17,54%, per tant es pot dir que la presència de persones de fora de Catalunya i 
d’Espanya és bastant important al municipi de Palafrugell. Això vé donat, en part, a la 
bona oferta de segones residències, sobre tot als nuclis costaners, degut al gran atractiu 
turístic i el clima mediterrani de la zona. 
 
 
 
 

POBLACIÓ PER 
GRUPS D'EDAT. 
2011 

    

 Grups d'edat Habitants Homes Dones 
 De 0 a 14 anys 3.870 2.011 1.859 
 De 15 a 64 anys 15.322 7.883 7.439 
 De 65 a 84 anys 3.103 1.386 1.717 
 De 85 anys i més 521 164 357 
 Total 22.816 11.444 11.372 
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Si mirem la distribució segons el grup d’edat: 
 

Repartiment de la població segons el grup d'edat

3.870; 16,96%

15.322; 67,15%

3.103; 13,60%

521; 2,28%

De 0 a 14 anys

De 15 a 64 anys

De 65 a 84 anys

De 85 anys i més

 
 
 
Pel que fa el grup d’edat, el 67,15% de la població de Palafrugell té entre 15 i 64 

anys. Per la seva part, el 16,96% tenen entre 0 i 14 anys, el 13,60% tenen entre 65 i 84 
anys mentre que el 2,28% tenen més de 85 anys. 

 
 
 
L’evolució de la població de Palafrugell, segons el seu padró municipal 

d’habitants, en els últims 10 anys (2001-2011), és, segons l’Institut d’Estadística de 
Catalunya (IDESCAT): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EVOLUCIÓ DE 
LA POBLACIÓ. 
2001-2011 

  

 Any Població 
 2001 18.588 
 2002 19.115 
 2003 19.635 
 2004 19.813 
 2005 20.509 
 2006 21.307 
 2007 21.412 
 2008 22.109 
 2009 22.365 
 2010 22.622 
 2011 22.816 
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 La població de Palafrugell, en els últims 10 anys, ha crescut un 22,7%, és a dir, 
és gairebé un quart de la seva població l’any 2001. Per tant, té una mitjana de 
creixament anual de població d’un 2,27%. 
 
 
 

 
DELS ELEMENTS Ó I DESCRIPCIÓ IDENTIFICACI. 2

TIC I ÒMEDI BI. AMBIENTALMENT RELLEVANTS DEL SECTOR
TICÒABI 

 
 
 

a) Clima i meteorología: 
 

El clima de Palafrugell, i en concret, del sector Prat Xirlo III situat al barri de 
Calella, és de tipus mediterrani, amb la peculiaritat que aporta la situació litoral del 
municipi. La Mediterrània exerceix una indubtable acció sobre el temps i el clima i 
esdevé un factor essencial a l’hora d’explicar la suavitat de les temperatures i els 
màxims pluviomètrics de tardor prop de les costes. 

 
La temperatura mitjana anual sobre la major part del Baix Empordà pot avaluar-

se entre els 15 i els 16°C. El Baix Empordà gaudeix, doncs, d’unes temperatures 
mitjanes que cal emmarcar entre les més altes de Catalunya. L’assoliment dels 
esmentats valors termomètrics anuals al Baix Empordà és possible per l’efecte 
termoregulador de les aigües mediterrànies que aporten aire relativament càlid durant 
els mesos més freds i disminueixen la temperatura els més càlids. Així, les temperatures 
mitjanes de juliol al Baix Empordà poden xifrar-se entre uns 23 i 25 ºC i les mitjanes de 
gener entre 4 i 5 ºC. Això es pot comprovar en la taula de valors anuals de les 
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temperaturas a les poblacions properes de Begur i Sant Feliu de Guixols extret del 
PALS de Palafrugell. 

 
L’evolució anual de les temperatures és la característica dels climes mediterranis 

amb un màxim al juliol i un mínim al gener. Cal dir que per als valors extrems no està 
tan clara la distinció entre els mesos esmentats i els immediatament anteriors o posterior. 
Així, hi ha hagut onades de fred o de calor puntuals que han situat les temperatures 
mínimes o màximes en els mesos de febrer i de agost i setembre respectivament.  

 

 
Font: Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat (PALS, Agenda 21) de Palafrugell 

 
b) Geologia, geomorfología i edafología 

 
 

- Geología: 
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Font: Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat (PALS, Agenda 21) de Palafrugell 
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Pel que fa el sector Pa 4.3 Prat Xirlo III, els materials geològics presents, segons 
la llegenda facilitada pel PALS del municipi de Palafrugell són: 

 
 
 

 

  

 
 
 
 
 
I encara que no hi són presents dintre del sector però es troben gairebé adjacents 

podem trobar: 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
- Pendents:  
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Font: Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat (Agenda 21) de Palafrugell 
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 Encara que, a grans trets, el sector no presenta cap pendent superior al 20%, si 
que es poden trobar petites zones amb pendents superiors i possibilitat d’erosió. 
 
 Desde el punt de vista edafològic, el sector PA4.3 Prat Xirlo III es veu afectat 
pel conjunt del Pla de l’Aubi, Pla de Santa Margarida i l’Ermedàs, adjacent al sector pel 
seu sud i est respectivament. Aquesta zona és considerada rica desde el punt de vista de 
la capacitat agrícola del sòl.  
 

 
Font: Avaluació Ambiental POUM Palafrugell 

 

 El conjunt del Pla de d’Aubi, el Pla d’Ermedàs i el Pla de Santa Margarida, al 
sud del nucli urbà de Palafrugell i al peu de les muntanyes de la Serralada Litoral (Puig 
Pelegrí, Puig Gallifa…), per sota la carretera GIV-6546. L’espai té continuïtat cap a 
l’est, pel municipi de Mont-ras. Es tracta d’una zona agrícola associada a la riera d’Aubi, 
que travessa l’espai de nord a sud. L’interès agrícola ve donat per l’alta productivitat de 
conreus extensius de secà (blat, ordi i civada) i també hi 
trobem vinyes i hortes. A més, hi ha l’interès cultural que suposa la presència del nucli 
d’Ermedàs i de diverses masies aïllades. 
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c) Hidrología i hidrogeología 

 
 

- Hidrología: 
 

L’estudi pluviomètric es pot determinar a partir de les dades de l’ACA sobre 
l’intensitat de precipitació, en mm/h, obtingudes a l’estació més propera, la de Cruïlles, 
Monells i Sant Sadurní de l’Heura, situada al Baix Empordà, per a un periode de 
retorn de 10 anys (les dades a partir de 2008 no estàn facilitades per l’Agència Catalana 
de l’Aigua): 
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El valor màxim d’intensitat de precipitació diària correspon a 5,41 mm/h, 
obtingut a l’abril del 2004. Amb els valors màxims, obtenim:  
 
 
 
 
 

 
 
 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Agència Catalana de l’Aigua 
 
 
 
 
 
 
El valor màxim de precipitació és de 110,4 mm/h, obtingut al novembre de 2005. 
 
 
 
 
 
 
 
La major part del Baix Empordà rep unes precipitacions mitjanes anuals d’uns 

600 a 700 mm, llevat de determinats punts situats sobre el mateix litoral que en reben 
quantitats  ostensiblement inferiors. Hi ha l’existència d’un sol ritme o règim estacional 
vàlid per a tota la comarca, que comprèn dos màxims i dos mínims pluviomètrics 
estacionals. El màxim principal correspon a la tardor, que és clarament l’estació més 
plujosa de l’any, mentre que el mínim principal d’estiu reflecteix la relativa penúria 
pluviomètrica de l’estació càlida. Menys destacats són, òbviament, el màxim secundari 
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de primavera i el mínim secundari d’hivern. Tanmateix però, les màximes freqüències 
mensuals de les precipitacions, definides a partir del nombre mitjà de dies de 
precipitació, corresponen als mesos de primavera i no als que totalitzen els màxims 
totals pluviomètrics mensuals, és a dir, als de tardor. Les precipitacions de tardor són, 
en definitiva, més abundants i intenses que les enregistrades a les altres estacions, 
mentre que la seva freqüència, segons el nombre mitjà de dies en els quals és 
enregistrada la seva formació, és inferior a l’estimada per a la primavera i similar a la de 
l’hivern. 

 
 
 
 
 -HIDROLOGÍA SUPERFICIAL: 
 
 
 
La xarxa hídrica de Palafrugell forma part de la conca hidrogràfica de les rieres 

de la Costa Brava, dins les conques internes de Catalunya. Les rieres i torrents del 
municipi són de règim torrencial típicament mediterrani amb una forta irregularitat i 
pics sobtats.  

 
 
 
El sector estudiat en el present pla parcial es troba situat a la subconca 

hidrogràfica de l’Aubí Alt. 
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Font: Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat (Agenda 21) de Palafrugell 

 
 
 - UNITAT HIDROGEOLÒGICA: 
 
 El terme municipal de Palafrugell es reparteix en dos grans dominis  
hidrogeològics: El sistema “Baixa Costa Brava” i el sistema “Empordà”. Tota la 
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zona litoral i el Pla de l’Aubi i, per conseqüent, el sector Pa4.3 Prat Xirlo III, 
està situat al domini del sistema “Baixa Costa Brava”: 
 
 
 

 
Font: Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat (Agenda 21) de Palafrugell 

 
 

d) Vegetació, flora i fauna (biodiversitat) 
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Font: Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat (Agenda 21) de Palafrugell 

 
 
 Es pot fàcilment comprovar que l’àmbit del sector té el següents sistemes 
naturals: 
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Pi Pinyer, a la zona est del sector del Pla Parcial 
 

 
 
 

Pel que fa les espècies que es poden trovar en l’àmbit del sector, podem veure 
plantes típicament de brolles silicícoles. La Brolla silicícola (Cisto-Sarothamnetum 
catalaunici), és  brolla formada per plantes de llocs assolellats com ara estepa negra 
(Cistus monspeliensis), estepa borrera (C. salviifolius), estepa crespa (C. crispus), bruc 
boal (Erica arborea), bruc d’escombres (E. scoparia), bruguerola (Calluna vulgaris), 
caps d’ase (Lavandula stoechas), gatosa (Ulex parviflorus), arboç (Arbutus unedo), 
argelaga negra (Calicotome spinosa), aladern de fulla estreta (Phillyrea angustifolia), 
alguna ginesta com ara la comuna (Spartium junceum) i, en ocasions, el ginestell català 
(S. arboreus ssp. catalaunicus). En indrets més oberts, més secs, més assolellats, a 
vegades amb un sòl més pobre i més propers al litoral, apareix el romaní (Rosmarinus 
officinalis), el llentiscle (Pistacia lentiscus) i la murtra (Myrtus communis). La brolla 
del Cistion, un estadi de degradació de la sureda, és la que ocupa pràcticament tot el 
sotabosc de les zones arbrades del municipi. Aquesta brolla va acompanyada d’un estrat 
arbori més o menys alt de pins pinyers essencialment, però també amb possible 
presencia de sureres o una barreja de les dues coses. 

 
 · Fauna: 
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 Pel que fa la fauna, el zona del present pla parcial es troba bastant a prop del 
sector de les Gavarres, típicament forestal, per tant amb una gran varietat d’hàbitats: 
suredes, alzinars, pinedes de diferents tipus, vegetació associada a rieres, brolles,… El 
fet que hi hagi zones agrícoles i urbanes fa que augmenti el grau de diversitat d’espècies 
animals. També, essent present una zona de conreus de secà pot implicar més diversitat 
de la fauna en l’ambit del sector i el seu voltant. 
 
 A continuació es detallen les espècies detectades que es consideren 
reproductores dins de l’àmbit del present pla parcial o entorns immediats, diferenciant la 
seva distribució en l’espai en funció dels diferents habitats faunístics existents. Al 
mateix temps es determina el seu grau de protecció, en funció de la legislació 
autonòmica vigent i de la legislació de la Unió Europea: 
 
 
 · MAMÍFERS: 
 

INVENTARI 
D'ESPÈCIES  

    

 Grau de protecció 

 
NOM VULGAR 

NOM 
CIENTIFIC Decret Legislatiu 

2/2008 
Directiva 
Europea 

Rat-penat Comú 
Pipistrellus 
Pipistrellus 

SI   

Esquirol Comú Sciurus Vulgaris  SI    

Mussaranya Crocidura russula     

Ratolí Boscà 
Apodemos 
Sylvaticus  

    

Ratolí Mediterràni Mus Spretus     

Rata Cellarda 
Eliomys 
quercinus  

    

Rata Negre Rattus rattus     
Rata comuna Rattus Novegicus     

Conill  
Oryctolagus 
cuniculus 

    

Llebre Lepus Europaeus      
Senglar Sus Scrofa      

Eriçó Fosc 
Erinaceus 
europaeus 

SI   

Mustela Mustela nivalis  SI   
Fagina Martes foina     
Gat Mesquer/Geneta Genetta Genetta      
Guineu o Gruïlla Vulpes Vulpes      

M
A

M
ÍF

E
R

S
 

Teixó Meles Meles      
 
 
 
 · AUS: 
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 Grau de protecció 

 
NOM VULGAR 

NOM 
CIENTIFIC Decret Legislatiu 

2/2008 
Directiva 
Europea 

Tord Comú 
Turdus 
Philomelos 

    

Merla Turdus Merula     

Tudó 
Columba 
Palumbus 

    

Perdiu Alectoris Rufa     

Faisà 
Phasianus 
colchicus 

    

Guatlla  Coturnix Coturnix     

Becada Scolopax rusticola     

Tórtora Turca 
Streptopelia 
Decaocto 

    

Gralla Corvus Monedula SI   
Corb  Corvus Corax     
Astor Accipiter gentilis SI   
Duc Bubo bubo SI   

Ànec Coll-Verd 
Anas 
platyrhynchos 

    

Òliba Tyto Alba SI   
Gamarús Strix Aluco SI   

Cardina o Cadernera 
Carduelis 
Carduelis 

    

Verdum Carduelis Choris     
Gafarró Serinus Serinus SI   
Cucut comú Cuculus canorus SI   
Mussol Athene noctua SI   
Garsa Pica Pica     

Pardal Comú 
Passer 
Domesticus 

    

Tallarol Capnegre 
Sylvia 
Melanocephana 

SI   

Tallarol de Casquet Sylvia Atricapilla SI   
Oreneta Vulgar Hirundo Rustica SI   

Oreneta Cuablanca Delichon Urbicum SI   

Cuereta Blanca 
Vulgar 

Motacilla Alba SI   

Falciot Negre Apus Apus SI   

Cruixidell 
Emberiza 
Calandra 

    

A
U

S
 

Rossinyol 
Luscinia 
Megarhynchios 

SI   

 
 
 
 
 · ANFIBIS: 
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 Grau de protecció 

 

NOM VULGAR 
NOM 
CIENTIFIC Decret Legislatiu 

2/2008 
Directiva 
Europea 

salamandra 
Salamandra 
Salamandra 

SI   

gripau comú Bufo Bufo SI SI 
gripau corredor Bufo Calamita SI   

tòtil 
Alytes 
Obsteticrans 

SI   

A
M

F
IB

IS
 

granota verda Pelophylax Perezi     

 
 
 · RÈPTILS: 
 
 
 Grau de protecció 

 

NOM VULGAR 
NOM 
CIENTIFIC Decret Legislatiu 

2/2008 
Directiva 
Europea 

dragó comú 
Tarentola 
mauretanica 

SI   

dragó rosat 
Hemidactylus 
turcicus 

SI   

sargantana ibèrica 
Podarcis 
Hispanica 

SI   

sargantaner 
gros/cuallarga 

Psammodormus 
Algirus 

SI   

sargantaner petit 
Psammodormus 
Hispanicus 

SI   

lludrió llistat Chalcides Striatus SI   

vidriol Anguis Fragilis SI   
Serp Blanca Rhinecis Scalaris SI   

R
È

P
T

IL
S

 

Llangardaix comú Timon Lepidus     
 
 
 
 

ESPÈCIES 
PROTEGIDES PEL 
DECRET 2/2008 DE 
LA LLEI DE 
PROTECCIÓ 
D'ANIMALS 

   

 NOM VULGAR 
NOM 
CIENTÍFIC 

GRAU DE 
PROTECCIÓ 

Rat-penat Comú 
Pipistrellus 
Pipistrellus 

D 

Eriçó Fosc 
Erinaceus 
europaeus 

D 

MAMIFERS 

Esquirol Comú Sciurus Vulgaris D 
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 Mustela Mustela nivalis D 
Gralla Corvus Monedula D 
Astor Accipiter gentilis C 
Duc Bubo bubo B 
Òliba Tyto Alba C 
Gamarús Strix Aluco C 
Gafarró Serinus Serinus D 
Cucut comú Cuculus canorus D 
Mussol Athene noctua C 

Tallarol Capnegre 
Sylvia 
Melanocephana 

D 

Tallarol de Casquet Sylvia Atricapilla D 
Oreneta Vulgar Hirundo Rustica C 

Oreneta Cuablanca Delichon Urbicum D 

Cuereta Blanca 
Vulgar 

Motacilla Alba D 

Falciot Negre Apus Apus D 

AUS 

Rossinyol 
Luscinia 
Megarhynchios 

D 

salamandra 
Salamandra 
Salamandra 

D 

gripau comú Bufo Bufo D 
gripau corredor Bufo Calamita D 

ANFIBIS 

tòtil 
Alytes 
Obsteticrans D 

dragó comú 
Tarentola 
mauretanica 

D 

dragó rosat 
Hemidactylus 
turcicus 

D 

sargantana ibèrica 
Podarcis 
Hispanica D 

sargantaner 
gros/cuallarga 

Psammodormus 
Algirus 

D 

sargantaner petit 
Psammodormus 
Hispanicus 

D 

lludrió llistat Chalcides Striatus D 

vidriol Anguis Fragilis D 

RÈPTILS 

Serp Blanca Rhinecis Scalaris D 
 
 

Informació contrastada i documentada amb la web www.sioc.cat, Servidor d’Informació Ornitològica de Catalunya de la 
Generalitat, l’informe Ambiental del POUM de Palafrugell, l’Annex del Decret Legislatiu 2/2008 de la Llei de Protecció d’Animals 
 
 Entre les espècies amb una categoría de protecció més alta, tenim: 
 
 
- Astor (categoria C):  
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- Duc (categoría B): 
 

 
 
 
 

- Òliba (categoría C): 
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- Gamarús (categoría C): 
 

 
 
 
 

- Mussol comú (categoría C): 
 

 
 
 
 

- Oreneta Vulgar (categoría C): 
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e)  El paisatge. Connectivitat ecologico-paisatgística 

 
El paisatge del sector està composat per una part, el sòl urbà, al seu sud, amb les 

finques de residències unifamiliars (tipus a212), molt típicament present en les 
poblacions costaneres de la Costa Brava. 

 
 

 
A l’esquerra, la zona de pins pinyers, al primer pla el paisatge típic de conreus de secà i al fons, paisatge de sol urbà, 

amb residències unifamiliars. 
 
De l’altre banda, pel seu nord i nord/est, trobem un paisatge típic d’una activitat 

agrícola. 
 

 
Paisatge típicament agrícola al nord del sector. A la dreta, la zona de pins pinyers. 
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Pel que fa a les unitats paisatgístiques que es troben a l’ambit del sector, trobem: 
 

 
Font: POUM (SNU) Palafrugell 

 
La qualitat escènica i ambiental de Palafrugell en resulta: 
 

 
Font: POUM (SNU) Palafrugell 

 
Es pot comprobar que, a l’àmbit del sector i adjacent al mateix, tenim 3 paratges 

afectats per l’implantació de la nova zona urbana: 
 

- Paratge del nucli rural d’Ermedàs 
- Paratge del Pla de Santa Margarida 
- Paratge de la Farena 
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En el cas de l’Ermedàs i la Farena, la  qualitat ambiental i escènica és de valor 
mig, mentre que el Pla de Santa Margarida és més aviat baix, per tant es pot crear 
un efecte barrera entre el nou sector i els paratges paisatgístics de la zona. 

 
Entre els impactes que disminueixen la connectivitat ecològica a través del 

territori de Palafrugell cal destacar les tanques de delimitació de finques, cada cop més 
abundants, especialment en zones forestals i prop del litoral (per exemple, a la zona 
entre Ermedàs i Calella de Palafrugell, zona d’afecció del sector urbanitzable del 
present pla parcial). Això pot suposar un problema de cara el pas de la fauna, ja que 
sovint són tanques de diàmetre petit i poc permeables per a la majoria d’espècies. 

 
 

f) Aspectes de sostenibilitat 
 
 

 
· Ocupació del sòl 
 
 
 

 
Font: Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat (Agenda 21) de Palafrugell 

 
 
 
 
El sector Pa4.3 Prat Xirlo III és considerat com a sòl URBANITZABLE  
 
 
 
 
Pel que fa el patrimoni arquitectònic i arqueològic, es por comprovar que no hi 

ha cap element d’aquest tipus present en la zona del sector del present pla parcial. 
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· Aigua: 
 
El balanç d’aigua al terme de municipal l’any 2000, segons el Pla d’Acció Local 

per a la Sostenibilitat (PALS) de Palafrugell, és: 
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Font: Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat (Agenda 21) de Palafrugell 

 
 
 
La xarxa en baixa s’abasta del dipòsit de Cremany, que omple els dipòsits de 

Cantallops (4.600m3). A partir d’aquest dipòsit s’omplen els de Calella- Llafranc (3.600 
m3), Tamariu (250 m3) i Aigua Xelida (400 m3) (Figura 3.6.II: Esquema de 
l’abastament d’aigua de Palafrugell). La xarxa en baixa a Palafrugell nucli s’inicia 
directament al dipòsit de Cantallops, ramificant-se a partir d’una canonada de 300 mm. 
També s’hi deriva el subministrament a Llofriu, a través d’un dipòsit regulador de 475 
m3 (Molí de Vent). El grau d’autosuficiència varia entre un màxim d’1,22 dies a 
l’hivern i un mínim de 0,65 a l’estiu. 
 
 

Del dipòsit de Cantallops l’aigua arriba a Palafrugell (canonades de Ø 300 
mm), i tot seguit a Llofriu (Ø 140 mm), on primer s’emmagatzema en el dipòsit 
Molí de vent de 475 m3 i després s’abasta a la població (Ø 125 mm). Els dipòsits de 
Calella-Llafranc subministren aigua a la població de Calella (Ø 300 mm). D’aquesta 
una part va a parar al dipòsit del Marquès de Camps (220 m3) per abastar 
urbanitzacions disperses, i una altra part, mitjançant l’estació Prat d’En Xirlo, és 
impulsada al dipòsit Colina del sol (50 m3) i al dipòsit El golfet (50 m3), que també 
abasta urbanitzacions. Els dipòsits de Calella-Llafranc també serveixen la població de 
Llafranc (Ø 100 mm), des de la qual, mitjançant l’estació El coral, s’arriba a altres 
nuclis de població més dispersos, passant pel dipòsit de El far (325 m3), en alguns casos, 
o per les estacions de Sant Sebastià i els seus dipòsits (100 m3), en d’altres. 
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Font: Esquema de l’abastament d’aigua de la mancomunitat, Sorea 

 
 
 
 
Al sector Pa4.3 Prat Xirlo III, l’ús de l’abastament d’aigua será principalment 

domèstic. 
 
El consum global d’aigua de la xarxa pública a Palafrugell és de 404/l/hab/dia, 

que es transformen en 246 l/hab/equivalent si es pren en consideració la població 
estacional (la taxa mitjana de consum a Catalunya és de l’ordre dels 250 l/hab/dia). La 
taxa d’estacionalitat del consum és del 1’86, la qual cosa vol dir que a l’estiu 
pràcticament es duplica la demanda. Cal tenir en compte que la principal demanda 
d’aigua a Palafrugell prové d’usuaris domèstics (82% de l’aigua facturada), mentre que 
l’agrícola (5%) i la industrial (13%) són minoritaris. 

 
Pel que fa les aigues residuals, el sistema de sanejament té com a destí l’Estació 

Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) de Palamós, de la qual n’és titular el Consorci 
de la Costa Brava. Els rendiments assolits per l’EDAR, és a dir, la diferència entre les 
càrregues contaminants dels cabal sortint respecte de l’entrant, són per terme mig, del 
98% per a la DBO (Demanda bioquímica d’oxigen), el 89% per a la DQO (Demanda 
química d’oxigen) i el 98% per a les MES (matèries en suspensió). 

 
A Calella de Palafrugell, la xarxa, amb un diàmetre majoritari de 80 mm, es va 

dimensionar només per aigües residuals. Fet normal en l’època que va ser 
construïda, ja que les superfícies urbanitzades eren poques i l’escolament molt baix, 
amb una elevada infiltració. 
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El problema sorgeix per dos motius. D’una banda augmenta l’escolament, com a 
conseqüència de la disminució de la infiltració, generant molèsties. D’altra banda es 
connecten incontroladament cobertes i/o patis a les clavegueres. El resultat actual és la 
inundació de la part baixa (carrer de les Voltes) i la molèstia generada pel cabal en 
superfície. Les aigües residuals, barrejades amb cabals incontrolats quan plou, són 
conduïdes al llarg de la línia de platja, mitjançant un col·lector/interceptor d’entre 40 i 
50 mm de diàmetre amb un pendent inferior al 0,3%, cap a una estació de bombeig 
situada a l’extrem est de la platja del Canadell. Des d’aquesta estació les aigües són 
impulsades en un tram de 564 m (amb una estació intermitja) i a continuació 
vehiculades per gravetat fins l’EDAR. 
 

El cabal màxim instantani de l’estació de bombeig és de 275 m3/hora i equival a 
una pluviometria de 0,39 l/m2. Quan plou, l’excés de cabal surt pel 
sobreeixidor, mitjançant la galeria d’1,20 per 2 m, que desemboca en una punta rocosa a 
l’est de Canadell. El cabal total màxim circulant s’avalua en 1.054 l/s, dels quals 54 
correspondrien a residuals i 1.000 a pluvials. Aquests 1.000 l/s equivaldrien al 50% del 
total d’aigües pluvials, estimades en 2.000 l/s, de manera que només la meitat estan 
connectades a la xarxa. (Aquesta estimació s’ha realitzat a partir de les cobertes dels 
edificis.) 
 

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Palafrugell (POUM) proposa una 
xarxa pseudo-separativa, dimensionada per evacuar les aigües residuals més els 
incontrolats connectats actualment i les futures connexions clandestines.  L’interceptor 
estaria al llarg dels carrers Francesc Estrabau, Lladó, Ermità Corbera i Pirroig. Baixant 
per la riera de Canadell, discorreria per aquesta platja fins a l’estació de bombeig, 
aprofitant el sobreeixidor existent. Paral·lelament hi hauria la xarxa pluvial simplificada. 
Les aigües de pluja circularien superficialment pels carrers fins al punt on el nivell de 
l’aigua pot comportar problemes, on es col·locarien embornals i col·lectors amb sortides 
a mar (Aigua dolça, Canyers/Banys d’en Caixa, Calau, Canadell) i un sobreeixidor a la 
Punta de la Torre. Per tal de recollir les aigües pluvials, es construiria un col·lector al 
carrer Chopitea, interceptors als carrers Joan Serra i Gelpí (tributaris a l’anterior) i 
clavegueres pluvials als carrers Cantàbria, Consulat de Mar i Francesc Estrabau. 
Amb la nova xarxa, s’estima el cabal total màxim circulant en 2.266 l/s, repartits entre 
265 litres d’aigües residuals i 2.011 litres d’incontrolats. Per tant, la dilució és d’1/12,6. 
(La dotació adoptada és de 250 litres per habitant i dia.) 
 
 

· Energía: 
 
El municipi de Palafrugell no té cap infraestructura de generació d’energia, 

exceptuant les instal·lacions d’algunes indústries que aprofiten les restes del procés 
productiu com a combustible i una instal·lació fotovoltaica a la deixalleria municipal. 

 
La distribució segons les fonts d’energía i consums a la població de Palafrugell 

(any 2000), és: 
 
 



INFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL 

Pla Parcial Sector Pa4.3 Prat Xirlo III 

 44 

SECTORS DE 
CONSUM 

DISTRIBUCIÓ 
DEL CONSUM 
D’ENERGÍA 

FONT 
D'ENERGÍA 

DISTRIBUCIÓ 
SEGONS FONT 
D'ENERGÍA 

Combustibles sòlids 31% 

Combustibles 
líquids 

55% 
Industrial 20% 

Electricitat 14% 
Gas natural 20% 
GLP 23% 
Combustibles 
líquids 

5% 
Domèstic 29% 

Electricitat 52% 
Combustibles 
líquids 

99% 
Sector Primari 2% 

Electricitat 1% 
Combustibles 
líquids 

25% 

Gas natural 7% 
Serveis  16% 

Electricitat 68% 

Transport 33% 
Combustibles 
líquids 

100% 

Font: Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat de Palafrugell, Agenda 21 (2001) 
 
 · Residus: 
 
 Palafrugell és un municipi que genera una important producció de residus 
municipals. La producció unitària de residus municipals expressada en termes de 
població resident és de 2,3 kg/hab/dia, similar a la de poblacions com Palamós i Sant 
Feliu i per sota de la mitjana de la comarca (2,7 kg/hab/dia). L’efecte de la població 
flotant i la marcada estacionalitat turística es deixa notar també pel que fa a la generació 
de residus municipals al llarg de l’any. D’aquesta manera, la generació de residus al més 
d’agost pot representar el 15% del total anual i més que doblar els valors de gener (mes 
de menor generació). 
 
 El destí de la major part d’aquest volum és el dipòsit controlat de Solius, amb 
una vida útil estimada entre 15 i 17 anys. 
 

Quan a la recollida selectiva, actualment aquesta es realitza principalment pel 
sistema de contenidorització en vorera (vidre, envasos lleugers i paper-cartró). Tot i que 
també es disposa d’una deixalleria municipal.  

 
Segons el POUM, en el seu document d’avaluació ambiental, la fracció dels 

residus que es recullen separadament l’any 2003 és del 13,6%, dels quals tenim: 
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RECOLLIDA 
SELECTIVA 

% 
RECUPERACIÓ 

Vidre 29% 
Paper i Cartró 12% 

Envasos Lleugers 26% 

 
 

g. Riscos Ambientals 
 

· Riscos Antròpics i teconològics 
 
 

- Contaminació lumínica: 
 

S’entén per contaminació lumínica l’emissió de flux lluminós de fonts artificials 
nocturnes en intensitats, direccions o rangs espectrals innecessaris per a la realització de 
les activitats previstes en la zona en què s’han instal·lat els llums. 

A Palafrugell, segons el Pla Director d’Enllumenat del municipi, tenim les 
següents característiques: 

 

 
 
Contaminació lumínica al municipi: 
 

 
 
 
La regulació ambiental en el àmbit de la il· luminació ve donada per la Llei 

6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del 
medi nocturn. Aquesta llei divideix la seva aplicació en quatre zones en funció de la 
vulnerabilitat: 
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ZONA DESCRIPCIÓ 

E1 

àrees incloses en el Pla d’espais d’interès natural o en àmbits territorials que hagin 
d’ésser objecte d’una protecció especial, per raó de llurs característiques naturals o 
de llur valor astronòmic especial, en les quals només es pot admetre una brillantor 
mínima. 

E2 àrees incloses en àmbits territorials que només admeten una brillantor reduïda. 

E3 àrees incloses en àmbits territorials que admeten una brillantor mitjana. 
E4 àrees incloses en àmbits territorials que admeten una brillantor alta. 

 
El sector Prat Xirlo III estaría inclòs en una zona de vulnerabilitat lumínica E3. 
 
 

- Contaminació acústica: 
 

 
 

Segons el Pla d’Acció Ambiental per a la Sostenibilitat (PALS) del municipi de 
Palafrugell, es distingeixen les següents zones de sensibilitat acústica: 

 
 

• protecció alta: zones residencials, hospitals, CAPS, escoles, etc. 
• protecció moderada: comerços, nucli urbà de residència barrejat 

amb activitats industrials. 
    • protecció baixa: polígons industrials, zones sense habitants, etc. 
 
Èssent el sector Prat Xirlo III d’ús residencial, estarem en una zona de 

sensibilitat acústica alta (A). 
 
En canvi, l’ordenança municipal estableix els següents valors: 
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- Contaminació atmosfèrica : 
 
 

 El departament de Medi Ambient ha elaborat una sèrie de mapes que medeixen 
el risc en quant a contaminants atmosfèrics, en el nostre cas CO (monòxid de carboni), 
PST (partícules en suspensió) i SO2 (diòxid de sofre), a la zona de l'Alt Empordà, el 
Baix Empordà, el Gironès, la Garrotxa i el Pla de l'Estany. Així, es distingeix la 
CAPACITAT i la VULNERABILITAT a les emissions de dits contaminants, segons els 
MAPES DE CAPACITAT I VULNERABILITAT DEL TERRITORI (MVCT), que 
defineix tots dos conceptes com: 

 

Capacitat: 
És una mesura de la concentració "extra" que pot assimilar el medi ambient sense 
arribar a la superació dels límits d'immissió legals. 

La mesura es realitza per mitjà de l'índex de capacitat. 

• Índex de capacitat: és la diferència entre la concentració mitjana anual 

d'immissió d'un determinat contaminant i el valor de referència que estableix la 

normativa pel contaminant d'estudi. 

• Vulnerabilitat: és un indicador del perill d'exposició a un contaminant d'estudi. 

L'objectiu de la vulnerabilitat és determinar quines són les àrees més vulnerables a 

problemes de contaminació atmosfèrica. 

Per determinar la vulnerabilitat d'una zona s'han de relacionar punt per punt els 

nivells d'immissió d'un contaminant concret, la densitat de població i l'existència 

d'espais naturals protegits (PEIN).  
  
(extret del Departament de Medi Ambient, MCVT) 
 
 
Obtenim d’aquí els mapes de vulnerabilitat al CO, a les PST i al SO2 i de 

capacitat de les PST i de SO2 : 
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Mapa de vulnerabilitat al CO 

 
FONT : Mapes de Vulnerabilitat i Capacitat del Territori, Departament de Medi Ambient 

 
 
 
Mapa de capacitat de PST (partícules en suspensió) 

 
FONT : Mapes de Vulnerabilitat i Capacitat del Territori, Departament de Medi Ambient 
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Mapa de vulnerabilitat PST (partícules en suspensió) 

 
FONT : Mapes de Vulnerabilitat i Capacitat del Territori, Departament de Medi Ambient 

 

Mapa de Capacitat de SO2 : 

 
FONT : Mapes de Vulnerabilitat i Capacitat del Territori, Departament de Medi Ambient 
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 Mapa de Vulnerabilitat de SO2 : 

 
FONT : Mapes de Vulnerabilitat i Capacitat del Territori, Departament de Medi Ambient 

 
 
 
· Riscos Naturals 
 

- Inundacions: 
 

El Pla Especial d’Emergències per inundacions a Catalunya (INUNCAT) no 
considera el municipi de Palafrugell com a zona de risc significatiu pels efectes de les 
avingudes. Cal tenir en compte que el concepte de risc combina tant la probabilitat 
d’ocurrència del fenomen com la magnitud dels danys que aquest fenomen pot causar. 
Així, les inundacions a Palafrugell són un fenomen freqüent i si bé hi pot haver 
nombrosos afectats, no es donen danys a elements estratègics o pèrdues de vides 
humanes. 

 
Concepte de risc per a inundacions: 
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Font: Pla d’Emergència Especial per a Inundacions (INUNCAT) 

 
 
 
 
 
 

 

 
Font: Pla d’Emergència Especial per a Inundacions (INUNCAT) 
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El risc a la població de Palafrugell es MODERAT, on es considera: 
 
 
 
 � Hi ha entre 5 i 25 persones en àrea inundable i existeixen danys 

monetaris. 
 � Hi ha entre 25 i 50 persones en àrea inundable, els danys calculats són 

inferiors a 60.000 euros i la perillositat de la conca és lleu. 
 � Hi ha menys de 5 persones en àrea inundable, existeixen danys 

monetaris i la perillositat de la conca és greu o moderada. 
 
 
 
Els danys monetaris estimats (en euros) resulten: 
 

 
Font: Pla d’Emergència Especial per a Inundacions (INUNCAT) 

 
 
 Per la seva banda, el nombre de persones ubicades en zona inundable resulten: 
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Font: Pla d’Emergència Especial per a Inundacions (INUNCAT) 

 

- Sismes: 
 
 
 
L’entorn del sector Prat Xirlo III es trova en una zona de risc moderat VI-VII respecte a 

sismes, segons el Pla d’Emergències Sismiques de Catalunya (SISMICAT) 
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Font: Pla Especial d’ Emergències Sísmiques a Catalunya (SISMICAT) 

 
· Riscos Mixtes 
 
 

- Incendis: 
 

La Generalitat de Catalunya, i més concretament el Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, ha establert un mapa de perill d’incendi 
forestal. La major part del Baix Empordà (10) i, concretament, la població de 
Palafrugell, inclusos els seus nuclis costaners, estàn en un risc ALT d’incendi forestal. 
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Dins del control que la Generalitat estableix pel control dels incendis forestals, 
El Pla Alfa és el procediment operatiu que té establert el Cos d'Agents Rurals del 
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural per definir 
les actuacions dels efectius de vigilància i prevenció d'incendis forestals desplegats 
sobre el territori, davant les situacions de perill d'incendi que es produeixin. El nivell 0 
és la situació normal de treball, el nivell 1 es correspon a la vigilància prioritària de 
detecció d’incendis forestals, el nivell 2 és una vigilància més exhaustiva de detecció 
d’incendis forestals, mentre que el nivell més alt és el nivell 3 que representa la 
restricció d’accés a massissos forestals. 
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 Es pot comprovar fàcilment que el Baix Empordà està en una zona de nivell 2, 
per tant és una zona bastant sensible als incendis forestals. La presència de zones 
boscoses (com les Gavarres), a proximitat de nuclis urbans com Calella de Palafrugell, 
accentuen per tant el perill del foc respecte als ciutadans. 
 
 

h. Aspectes de mobilitat. 
 
 
Els principals aspectes i objectius del present informe de sostenibilitat ambiental en 
l’aspecte de mobilitat són : 
 
 

-    Conèixer les característiques de mobilitat de l’àrea d’influència del 
sector Pa4.3 Prat Xirlo III, així com reconèixer la xarxa viària existent i 
altres aspectes que puguin influir en la mobilitat del municipi. 

 
- Estimar la mobilitat que generarà el nou sector. 

 
- Identificar els accesos i les sortides del sector que permetin optimitzar 

la xarxa viària. 
 

- Valorar la distribució modal dels desplaçaments per una posible 
implicació del transport públic. 
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- Identificar els punts crítics del sistema de mobilitat del nou sector, i, en 
cas de que fos necessari, propasar-ne les mesures i millores necesàries 
per afavorir les condiciones d’accesibilitat. 

 
 
 
En el cas de que fos necessari, estimar el finançament en el cas de que es duiun a terme 
millores i/o modificacions en la xarxa de transport públic, respectant l’Annex II del 
Decret 344/2006 sobre la mobilitat. 
 
 
 
 · Descripció de la xarxa viària actual: 
 
 

Descripció de la Xarxa Viària: 
 
 
 
 
 

A continuació es descriuen les principals infraestructuras viàries presents a 
Palafrugell: 
 

- L’autovía C-31, que voreja el nucli de Palafrugell, que és la via 
de connexió amb Barcelona cap al sud, de la mateixa manera 
que altres poblacions de la Costa Brava com Palamós o Sant 
Feliu de Guixols. 

- La carretera C-31 cap al nord, que és la via de connexió amb 
Figueres i França, així com altres poblacions de la costa com 
Begur o Torroella de Montgrí i el Golf de Roses. 

- La carretera C-66 cap a l’oest, connectant Palafrugell amb 
Girona, Banyoles o La Bisbal d’Empordà. 

 
A més, existiesen un nombre de carreteres que fan funció de connexions locals: 
 

- La carretera C-654 que uneix Palafrugell amb Mont-Ras i amb 
l’autovía C-31 

- Les carreteres GIP-6543, GIV-6546. GIC-6544, GIV-6591 i 
GIV-6542, que uniesen el nucli de Palafrugell amb les 
poblacións costaneres de Calella de Palafrugell, Llafranc i 
Tamariu 

- La carretera GIP-6531 que uneix el nucli de Palafrugell amb 
Begur. 
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Font: Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) 

 
 
 · Accès al sector 
 
Els accesos al sector es fan desde el carrer de Chopitea (pel sud, si es vé del 
nucli de Calella de Palafrugell, i del Nord, si es vé del nucli de Palafrugell), 
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girant pel carrer de la Primavera. S’accedeix girant a la dreta pel carrer de 
Tenerife, des d’on es pot arrivar al passatge Teresa Ferrer i Seràs. Per sortir del 
sector, pels carrers del Serrà i de l’Hivern, es fa pel carrer del Llebeig, on 
s’arriva al carrer de la Gomera per girar a l’esquerra pel carrer de la Primavera i 
accedir al carrer de Chopitea, des d’on es pot anar al nucli urbà Calella i a 
Palafrugell per l’avinguda del Mar (GIV-6543) girant cap al sud, o bé a 
Palafrugell per la GIP-6543 girant cap al nord. 
 
 

· Parc Mòbil: 
 
 
 
 
 

PARC MÒBIL 
DE 
PALAFRUGELL. 
2010 

   

 Tipus de vehicle 
nombre de 
vehicles 

percentatge 

 Turismes 11.338 64,80% 
 Motocicletes 2.635 15% 
 Vehicles industrials 3.206 18,30% 
 Altres 329 1,90% 
 Total 17.508 100% 

 
 
 
 
 

El turisme és el vehicle majoritari en la població de Palafrugell, copant gairebé 
dos terços del total del parc mòbil present en la població. Aquest xifre s’accentúa 
notablement en zones residencials, com és el cas del sector Pa4.3 Prat Xirlo III. 
 
 
 
 
 
 A continuació s’exposa l’evolució del parc mòbil de Palafrugell els últims 10 
anys: 
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EVOLUCIÓ 
DEL PARC 
MÒBIL. 2001-
2010 

      

  Turismes Motocicletes 
Vehicles 
Industrials 

Altres Total 

 2001 9.540 (68,9%) 
1.566 
(11,3%) 

2.453 (17,7%) 281 (2,1%) 13.840 

 2002 9.769 (68,9%) 
1.604 
(11,3%) 

2.501 (17,6%) 310 (2,2%) 14.184 

 2003 9.902 (68,5%) 
1.649 
(11,4%) 

2.576 (17,8%) 339 (2,3%) 14.466 

 2004 10.239 (67,6%) 
1.796 
(11,9%) 

2.719 (18%) 377 (2,5%) 15.141 

 2005 10.642 (66,5%) 
2.020 
(12,6%) 

2.937 (18,3%) 399 (2,4%) 15.998 

 2006 10.859 (65,2%) 
2.233 
(13,4%) 

3.095 (18,6%) 432 (2,6%) 16.619 

 2007 11.323 (64,8%) 2.449 (14%) 3.287 (18,8%) 413 (2,4%) 17.472 

 2008 11.432 (64,7%) 
2.541 
(14,4%) 

3.297 (18,7%) 402 (2,2%) 17.672 

 2009 11.269 (64,6%) 
2.585 
(14,8%) 

3.259 (18,7%) 341 (1,9%) 17.454 

 2010 11.338 (64,8%) 2.635 (15%) 3.206 (18,3%) 329 (1,9%) 17.508 
 
 
 

Evolució del parc mòbil i dels turismes. 2001-2010
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· Xarxa per a vianants i ciclistes 
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· Xarxes de transport pùblic. 
 

Actualment, l’únic mitjà de transport públic disponible és l’autobús. Ni el tren, 
ni cap altre medi de transport públic, tant per trajectes urbans com interurbans, són 
presents al municipi de Palafrugell. 

 
El següents recorreguts són els trajectes més curts per arribar, en transport públic, 

des de Calella de Palafrugell (i concretament des de l’àmbit del sector del pla) fins a les 
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principals ciutats properes: Palafrugell (nucli urbà), Girona, Aeroport Girona-Costa 
Brava i Barcelona.  

 
· Calella de Palafrugell � Palafrugell (nucli urbà) 

 
- Caminar 13 minuts fins arribar a la parada d’autobús de Calella. 
- Agafar la línea L1169 de la companyia Sarfa SL, amb trajecte 

Palafrugell-Calella-LLafranc-Palafrugell, direcció Palafrugell (estació 
d’autobusos) 

 
� temps estimat: 38 minuts. Es suposa un màxim de 20 minuts de caminar en aquest 
cas. 

 
· Calella de Palafrugell � Girona 
 
- Caminar 42 minuts fins arribar a la parada d’autobús de Palafrugell 

Ametllers. 
- Agafar l'autobús L1461 de la companyia Sarfa SL Girona-Llagostera-

Palamós-la Bisbal-Girona(circuït direcció Girona (estació d'autobusos)  
 
� temps estimat: 1 hora i 52 minuts.  
 

· Pla Parcial Pa4.3 Prat Xirlo III � Aeroport Girona-Costa Brava 
 
- Caminar 42 minuts fins arribar a la parada d’autobús de Palafrugell 

Ametllers. 
- Agafar l'autobús L1461 de la companyia Sarfa SL Girona-Llagostera-

Palamós-la Bisbal-Girona(circuït direcció Girona (estació d'autobusos)  
- Agafar l'autobús L1494  de la companyia Barcelona Bus Aeroport de 

Girona - Tossa de Mardirecció Blanes (estació d'autobusos) 
 
� temps estimat: 2 hores i 47 minuts. 

 
· Pla Parcial Pa4.3 Prat Xirlo III � Barcelona 
 
- Caminar 13 minuts fins arribar a la parada d’autobús de Calella. 
- Agafar la línea L1169 de la companyia Sarfa SL, amb trajecte 

Palafrugell-Calella-LLafranc-Palafrugell, direcció Palafrugell (estació 
d’autobusos) 

- Agafar des de l’estació d’autobusos de Palafrugell la linia L1132 de la 
companyia Sarfa SL (Barcelona-Vidreres-Palafrugell) fins arribar a 
l’estació del Nord a Barcelona. 

 
� temps estimat: 3 hores i 13 minuts.  

 
(font: mou-te.gencat.cat) 

 
Cal tenir en compte que Calella de Palafrugell només té una parada d’autobús. 
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Així doncs, per fer els principals trajectes des de l’àmbit del sector, fins els 
diferents principals destins més propers de Catalunya, cal molt de temps. 

 
 

· Demandes de trànsit. 
 
 
 

Carretera 
PK-
estació categoria carrils tram  IMD 

% 
pesants any 

C-31 334,664 cobertura 2 
C66 (Palamós)- GI-650 
(Palafrugell) 

6.688 8,67% 2006 

C-31 334,871 cobertura 2 
GI-650 (Palafrugell)  -  
GI-653 (Regencós) 

10.033 9,23% 2006 

C-66 1,481 permanent 2 
 C-31 (Palafrugell) - C-
252 (Corçà) 

14.261 5,53% 2007 

GI-654 0,225 cobertura 2 
 GI-650 (Palafrugell) - C-
31 (Mont-ras) 

18.523 4,26% 2005 

 
L’efecte de la població estacional té una clara influència sobre el trànsit, de 

manera que el volum de vehicles que circula per les carreteres C-66 i C-31 és més elevat 
durant el període estival. 
 

L’estació situada a Llofriu, que comptabilitza la IMD de la C-66 al punt 
quilomètric 1,481, és una estació permanent i ens ofereix dades de l’IMD diferenciant 
dies entre setmana i cap de setmana i els diferents mesos de l’any. Si agafem les dades 
de l’any 2007, a partir del Pla d’Aforaments de la Xarxa de la Generalitat: 

 
 
 

  IMD IMD (dl-dv)  IMD (ds) IMD 
(dm) 

 gener 13536 14033 12910 11679 
 febrer 12915 13452 11993 11150 
 març 12706 13111 11122 12266 

abril 0 0 0 0 
maig 0 0 0 0 
juny 0 0 0 0 

* 

juliol 0 0 0 0 
 agost 20050 20525 19731 17994 
 setembre 15895 16234 15670 14423 
 octubre  13148 13445 12891 11923 
 novembre  12900 13568 11917 10545 
 desembre 12859 13574 11639 10504 
      
 IMD total 14261 14769 13426 12555 
 

* no es disposen de dades en el pla d’aforaments d’aquesta estació l’any 2007 durant el periode 
abril-juliol 
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IMD mensuals a l'estació de Llofriu, C-66 PK 1,418

0
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15000

20000

25000

gener març maig juliol setembre novembre 
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Font: Elaboració Pròpia a partir del Pla d’Aforaments de la Xarxa Viària de Catalunya, any 2007, 

Departament de Territori i Sosteibilitat. 
 
Es pot comprovar fàcilment que el mes amb més intensitat de trànsit és el mes 

d’agost, una dada llògica atès que la zona de la Costa Brava és considerada d’estiueig i 
per tant de residències d’estiu (segones residències). 

 
 
Les hores de màxima intensitat de trànsit de vehicles són de 17:00 a 19:00 hores. 

Puntualment s’assoleixen hores de màxima intensitat de trànsit a les 12:00, i a les 19:00. 
La màxima intensitat de vehicles a la carretera C-66 s’ha enregistrat el 13 d’agost, amb 
l’assoliment de 1.570 vehicles/hora. 

 
 
 
 

· Mobilitat obligada. 
 
 
 
 

A partir de l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT) podem determinar la 
mobilitat obligada al municipi de la Palafrugell. 

La informació que es presenta agrupa els desplaçaments en tres grans apartats: 

� Desplaçaments a dins 
Són aquells que tenen l'origen i la destinació en el propi àmbit. Inclou els escolars, 
estudiants i ocupats que no es desplacen perquè tenen l'activitat en el propi àmbit. 

� Desplaçaments a fora 
Són aquells que tenen l'origen dins l'àmbit i la destinació en un altre. 

� Desplaçaments des de fora 
Els que tenen l'origen en un altre àmbit i la destinació dins l'àmbit tractat. 
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Com a complement de les taules es donen els totals de: 

� Total desplaçaments generats 
Són aquells que tenen l'origen en el propi àmbit, tant si es queden en el propi àmbit 
com si se'n van fora. 

� Total desplaçaments atrets 
Són aquells que tenen la destinació en l'àmbit tant si tenen l'origen dins com fora. 

� Diferència que en resulta entre els desplaçaments atrets i els generats. 

D'altra banda, els mitjans de transport utilitzats en els desplaçaments s'han agrupat de la 
manera següent (anys 1986, 1991 i 1996): 

� Col·lectiu: autobús, tren, metro, autobús d'empresa, etc. 
� Privat/Individual : cotxe, moto o bicicleta. 
� Altres: a peu, no es desplaça i un reduït percentatge de respostes en blanc. 

L'any 2001 es podia contestar més d'un mitjà de transport, raó per la qual s'han ampliat 
les categories. 

  
A partir de les dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya, es pot determinar la 

mobilitat obligada resiència-treball segons el sexe i el mitjà de transport: 
 

 Sexe 
 — 

 Total Homes Dones 
    
Desplaçaments 
dins 

4906 2859 2047 

Desplaçaments a 
fora 

3036 2107 929 

Desplaçaments 
des de fora 

1501 870 631 

Total generats 7942 4966 2976 
Total atrets 6407 3729 2678 

Diferència 
atrets/generats 

-1535 -1237 -298 

 
  

 Mitjans de transport 
 — 

 només només només individual individual col· lectiu no 

 individual col· lectiu altres 
i 
col· lectiu i altres i altres aplicable 

        

Desplaçaments 
dins 

4467 47 29 7 5 1 350 

Desplaçaments 
a fora 

2004 44 10 4 3 0 971 
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Desplaçaments 
des de fora 

1409 25 2 4 1 0 60 

Total generats 6471 91 39 11 8 1 1321 

Total atrets 5876 72 31 11 6 1 410 

Diferència 
atrets/generats 

-595 -19 -8 0 -2 0 -911 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Distribució del desplaçaments residència-treball to tals generats

81,48%

16,63%
0,01%

0,10%

0,14%

0,49%

1,15%

només individual

només col·lectiu

només altres

individual i col·lectiu

individual i altres

col·lectiu i altres

no aplicable
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Distribució dels desplaçament residència-treball to tals atrets

91,71%

6,40%0,02%

1,12%

0,48%

0,17%

0,09%

només individual

només col·lectiu

només altres

individual i col· lectiu

individual i altres

col·lectiu i altres

no aplicable

 
 
 
 

 De la mateixa manera, es pot determinar la mobilitat obligada resiència-
estudi segons el sexe i el mitjà de transport: 
 
 
 
 
 

 Sexe 
 — 

 
Total Homes Dones 

—    
Desplaçaments 
dins 

391 173 218 

Desplaçaments a 
fora 

527 229 298 

Desplaçaments 
des de fora 

226 115 111 

Total generats 918 402 516 
Total atrets 617 288 329 

Diferència 
atrets/generats 

-301 -114 -187 
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Distribució dels desplaçaments residència-estudi to tals generats

55,66%

31,37%

0,00%

0,00%

1,20%

0,33% 11,44%

només individual

només col·lectiu

només altres

individual i col·lectiu

individual i altres

col·lectiu i altres

no aplicable

 

 Mitjans de transport 
 — 

 només només només individual individual col· lectiu no 

 individual col· lectiu altres 
i 
col· lectiu 

i altres i altres aplicable 

        

Desplaçaments 
dins 

367 4 3 0 0 0 17 

Desplaçaments a 
fora 

144 101 0 11 0 0 271 

Desplaçaments 
des de fora 

155 57 2 3 1 0 8 

Total generats 511 105 3 11 0 0 288 
Total atrets 522 61 5 3 1 0 25 

Diferència 
atrets/generats 

11 -44 2 -8 1 0 -263 
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Distribució dels desplaçaments residència-estudi to tals atrets

84,60%

9,89%

0,81%

4,05%

0,00%
0,16%

0,49%

només individual

només col·lectiu

només altres

individual i col· lectiu

individual i altres

col·lectiu i altres

no aplicable

 
 
 Pel que fa als desplaçaments residència-estudi, tant per atrets com per generats, 
l’ús del transport públic (col·lectiu) només representa una xifra voltant al 10%. Més 
dramàtic és el cas dels desplaçaments residència-treball, on el percentatge d’ús de 
transport públic és una mica més gran d’un 1%.  
 
 
 
 
 
 
 

3. IDENTIFICACIÓ I AVALUACIÓ DEL PROBLABLE 
IMPACTE DE LA URBANITZACIÓ DEL SECTOR  

 
 
 La caracterització de cadascun dels impactes s’ha realitzat d’acord amb l’annex 1 del 
Real Decret 1131/1988, de 30 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament per a 
l’execució del Real Decret legislatiu 1302/1986, de 28 de juny, d’avaluació d’impacte 
ambiental, el qual defineix els diferents tipus d’efectes que permeten caracteritzar 
l’impacte ambiental: 
 

• Positiu / negatiu 
 
Positiu: aquell que s’admet com a tal per la comunitat científica, tècnica i per la 
població, en el context d’una anàlisi completa de costos i beneficis genèrics i de les 
externalitats de l’actuació completada. 
 
Negatiu: aquell que es tradueix en la pèrdua de valor natural, estètic, cultural, 
paisatgístic, ecològic, productiu, o en augment dels perjudicis derivats de la 
contaminació, de l’erosió, i altres riscos ambientals que són discordants amb 
l’estructura ecològica, social i econòmica, i la personalitat i identitat d’un territori. 
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• Simple / acumulatiu / sinèrgic 

 
Simple: aquell que es manifesta sobre un únic component ambiental, amb una 
forma d’acció individualitzada, sense conseqüència en la inducció de nous efectes, 
ni en la de la seva acumulació ni en la seva sinèrgia. 
 
Acumulatiu : aquell que quan l’acció de l’agent inductor es perllonga en el temps, 
incrementa progressivament la seva gravetat, perquè li manquen mecanismes 
d’efectivitat temporal. 
 
Sinèrgic: aquell que es produeix quan l’efecte conjunt de la presència simultània de 
varis agents suposa una incidència ambiental major que el sumatori de les 
incidències individuals contemplades. De la mateixa manera, s’inclou l’efecte que 
indueix a l’aparició de nous. 
 
 

• Permanent / temporal 
 
Permanent: aquell que suposa una alteració indefinida en el temps de factors 
d’acció predominants en l’estructura o en la funció dels sistemes de relacions 
ecològiques o ambientals presents en el lloc. 
 
Temporal: aquell que suposa una alteració no permanent en el temps amb un 
termini de manifestació que es pot preveure. 
 
 

• Reversible / irreversible 
 
Reversible: aquell quan l’alteració podria ser assimilada per l’entorn de forma 
mesurable, a mig termini, a causa del funcionament dels processos naturals de la 
successió ecològica i dels mecanismes d’autodepuració del medi. 
 
Irreversible :aquell que suposa la impossibilitat o la dificultat extrema per recuperarla 
situació anterior a l’acció inductora. 
 
 

• Continu / discontinu 
 
Continu: aquell que es manifesta amb un alteració constant en el temps, ja sigui 
acumulada o no. 
 
Discontinu: aquell que es manifesta a través d’alteracions irregulars o intermitents 
en la seva permanència. 
 

Pel que fa a l’avaluació, s’han establert els conceptes més usats en aquesta mena 
d’anàlisis, i que es concreten en: 
 

• Compatible: aquell de recuperació immediata i que no precisa mesures 
correctores. 
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• Moderat: aquell en el que la recuperació del medi no precisa mesures 

correctores intensives, però que a la vegada es requereix un cert temps per a la 
recuperació de les condicions ambientals inicials. 
 

• Sever: aquell que la recuperació de les condicions ambientals del medi exigeix 
l’adequació de mesures correctores i, tot i les mesures, cal encara un període de temps 
considerable per retornar a l’estat inicial. 

 
• Crític : aquell de magnitud superior a l’acceptable i que suposa una pèrdua de 

qualitat permanent, sense recuperació possible de les condicions ambientals 
inicials ni, fins i tot , amb l’adopció de mesures correctores. 
 
 
 · MEDI FÍSIC 
 
 Els principals factors que poden influir negativament dins de l’àmbit del sector 
Prat Xirlo III són els següents: 
 
 

ÀMBIT 
D'ANÀLISI  IMPACTE DESCRIPCIÓ ANÀLISI AVALUACIÓ  

Ocupació del sòl 

El projecte d’ordenació suposarà 
en general una ocupació àmplia i 
intensiva del sòl, i per tant 
implicarà la pèrdua de sòls on 
actualment s’acullen,encara que 
reduïdament, activitats agrícoles 
de secà, així com també 
s’ocuparan espais oberts amb 
cobertes arbustives en expansió 
com a resultat del’abandonament 
de la pràctica agrícola entre el Pla 
de Santa Margarida i l’Ermedàs. 
L’informe de sostenibilitat 
ambiental del POUM de 
Palafrugell recull laidentificació 
d’aquests sòls, per part del 
DPTOP de la Generalitat de 
Catalunya, com a terres amb una 
elevada capacitat agrològica. 
També es poden patir algunes 
lleugeres modificacions 
geològiques 

Impacte 
negatiu, 
sinèrgic, 
irreversible 
i continu 

impacte crític  Medi físic 

Geologia. 
Morfología del 
sòl 

Alteració de la topografía inicial 
del sector com a conseqüencia de 
la implantació d'una nova zona 
residencial, encara que la zona no 
presenta grans pendents i es pot 
adaptar la morfología del nou 
sector a les característiques del 
terreny. Risc de petites erosions 
i/o moviments de terra. 

Impacte 
negatiu, 
simple, 
irreversible 
i continu 

impacte 
moderat 
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Impermeabilitza-
ció del sòl 

La impermeabilització del sòl 
associada al procés urbanitzador. 
Estant present a la zona de la 
subconca hidrogràfica de l'Aubí 
Alt, es pot provocar un augment 
de l'escorrentia superficial en 
detriment de l'infiltració de les 
aigües pluvials al terreny. Això pot 
induir a un lleuger augment del 
risc d'inundació dins de l'ambit del 
sector Prat Xirlo III 

Impacte 
negatiu, 
simple, 
irreversible 
i continu 

impacte 
moderat 

 

 

 Altres aspectes del medi físic com són el clima, la meteorología o la 
hidrogeología no pateixen cap mena d’impacte o tenen un impacte molt lleu l’ambit del 
sector Prat Xirlo III i el seu entorn. 
 
 · MEDI BIÒTIC: 
 
 Els principals factors que poden influir negativament dins de l’àmbit del sector 
Prat Xirlo III són els següents: 
 
 

ÀMBIT 
D'ANÀLISI  IMPACTE DESCRIPCIÓ ANÀLISI AVALUACIÓ  

Transformació 
de la 
vegetació 
existent 

L’execució del present Pla parcial 
comporta la transformació total de 
l’espai, de manera que les 
comunitats vegetals naturals i 
seminaturals existents 
desapareixen. Malgrat tot, les 
comunitats existents no presenten 
interès botànic o ecològic especials, 
ni presenten espècies protegides. 

impacte 
negatiu, 
simple, 
irreversible 
i continu 

impacte 
moderat 

Transformació 
de la fauna 
existent 

El Pla parcial comporta la 
transformació dels hàbitats 
faunístics actuals i un augment de 
l’estat d’artificialització de l’espai. 
Malgrat aquesta transformació bona 
part de les espècies presents 
podràn reinstal·lar-se a entorns 
propers a l'àmbit del sector Prat 
Xirlo III, encara que algunes 
espècies poden patir alguna 
alteració en el seu hàbitat natural 

impacte 
negatiu, 
simple, 
irreversible 
i continu 

impacte 
moderat Medi biòtic 

Paisatge. 
Connectivitat 
paisatgítico-
ecològica 

L'urbanització del sector Prat Xirlo III 
pot tenir una forta incidència en la 
percepció i la qualitat paisatgística 
de la zona, així com provocar la 
pèrdua de les unitats paisatgístiques 
actuals a l'àmbit del sector i fins i tot 
al seu entorn. Creació d'una barrera 
urbana i arquitectònica. Accentuació 
de dita barrera per la proximitat a 
l’Ermedàs i el Pla de Santa 
Margarida. 

Impacte 
negatiu, 
sinèrgic, 
irreversible 
i continu 

impacte 
sever 
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· ASPECTES DE SOSTENIBILITAT: 
 
 

 
Els principals factors que poden influir negativament dins de l’àmbit del sector 

Prat Xirlo III són els següents: 
 
 

ÀMBIT 
D'ANÀLISI IMPACTE DESCRIPCIÓ ANÀLISI AVALUACIÓ  

Consum 
d'aigua 

El consum d'aigua augmentarà 
lleugerament per la implantació 
d'una nova zona residencial, 
accentuant el deficit en l'abastament 
d'aïgua mitjançant les fonts naturals 

impacte 
negatiu, 
simple, 
irreversible 
i continu 

impacte 
moderat 

Consum 
d'energia 

El consum d'energía augmentarà 
augmentarà lleugerament per la 
implantació d'una nova zona 
residencial, augmentant així la 
demanda d'energía des de fora ja 
que la població de Palafrugell no 
genera gairebé la seva pròpia 
energía 

impacte 
negatiu, 
simple, 
irreversible 
i continu 

impacte 
moderat 

Risc 
d'incendi 

La implantació d'una zona 
d'habitatges a prop d'una zona 
boscosa com les Gavarres pot 
augmentar el risc contra les 
persones d'un incendi en una zona 
de risc alt d'incendi. 

impacte 
negatiu, 
simple, 
irreversible 
i continu 

impacte 
moderat 

Aspectes de 
sostenibilitat  

Residus Augment dels residus provocats per 
la nova zona residencial 

impacte 
negatiu, 
simple, 
irreversible 
i continu 

impacte 
moderat 

 

 

Contaminació 
atmosfèrica 

Lleuger empitjorament de la qualitat 
atmosfèrica per, en especial per 
l'augment de la mobilitat generada 
(essencialment per turismes) a 
causa de la nova zona residencial al 
sector Prat Xirlo III, així com 
l’emissió de pols durant la fase 
d’execució de les obres. 

impacte 
negatiu, 
simple, 
irreversible 
i 
discontinu 

impacte 
moderat 

  

Aspectes de 
sostenibilitat  

Contaminació 
acústica 

Augment dels sorolls en l'àmbit del 
sector a causa dels vehicles privats 
(turismes) i la nova zona esportiva 
essencialment, així com el possible 
soroll provocat per les obres. 

impacte 
negatiu, 
simple, 
irreversible 
i 
discontinu 

impacte 
moderat 
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Contaminació 
lúminica 

Augment de la luminitat en l'ambit 
del sector degut als nous habitatges 
i l'enllumenat públic,  

impacte 
negatiu, 
simple, 
irreversible 
i 
discontinu 

impacte 
moderat 

 

 Aquest darrers factors tenen una menor incidència en l’impacte dins l’àmbit del 
pla parcial. 
 
  
 Altres factors mediambientals que hagin pogut ser idenficats i descrits en 
l’apartat anterior, no presenten una incidència greu o són irrelevants o inexistents per a 
la implantació del nou sector residencial Prat Xirlo III.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAULA 
RESUM 

  

 IMPACTE AVALUACIÓ 
Ocupació del sòl impacte crític 
Geologia.Morfología 
del sòl 

impacte moderat 
Medi físic 

Impermeabilització 
del sòl 

impacte moderat 

Transformació de la 
vegetació existent 

impacte moderat 

Transformació de la 
fauna existent 

impacte moderat 
Medi biòtic 

Paisatge. 
Connectivitat 
paisatgítico-
ecològica 

impacte sever 

Consum d'aigua impacte moderat 
Consum d'energia impacte moderat 
Risc d'incendi impacte moderat 

Aspectes de 
sostenibilitat 

Residus impacte moderat 
Contaminació 
atmosfèrica 

impacte moderat 

Contaminació 
acústica 

impacte moderat 

Aspectes de 
sostenibilitat 
(contaminació 
del medi) Contaminació 

lúminica 
impacte moderat 



INFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL 

Pla Parcial Sector Pa4.3 Prat Xirlo III 

 75 

4. OBJECTIUS I ESTRATÈGIES DEL PRESENT 
PLA PARCIAL  

 

 

Els objectius del present informe ambiental del Pla Parcial del sector Pla Parcial Prat 
Xirlo III són els següents: 

 
- Complir amb la legislació aplicable a efectes ambientals i de sostenibilitat. 
- Fer del nou sector urbanitzable un sector sostenible, amb un mínim impacte 

sobre el medi.  
 

 
 

• ESTRATÈGIES  A SEGUIR: 
 
 

 
- Reduir l’impacte ambiental durant les obres d’execució d’urbanització del 

sector Prat Xirlo III. 
- Minimitzar la contaminació ocasionada per l’implantació de la nova 

urbanització. 
- Potenciar l’ús de transport públic i no contaminant per l’accès. 
- Minimitzar l’impacte visual i paisatgístic ocasionat pel sector. 
- Reduir l’impacte ocasionat a la fauna i la vegetació present al sector. 
- Afavorir la gestió i reciclatge de residus ocasionats. 
- Reduir i optimitzar el consum d’aigua i d’energia. 
- Minimitzar i exercir el control adeqüat per a incendis i inundacions. 

 
 

 

 

5. MESURES CORRECTORES PROPOSADES 
 

 

 

Per tal de minimitzar, en la mida del posible, l’impacte ambiental que es pot 
ocasionar amb l’implantació de l’urbanitació afectada pel present pla parcial, es 
proposen, a continuació, una sèrie de mesures pal·liatives, de control i de seguiment 
ambiental. 

 
 
 
En la fase d’execució de les obres: 

 
- Garantir el trasllat del material de rebuig i la runa ocasionada per les 

obres a l’abocador que li correspongui, així com recollir 
selectivament la producció de residus sòlids. 

- Optimitzar el material emprat en les obres, tant en l’utilització del 
material adient com en el seu ús, sempre que sigui possible, així com 
prioritzar les reduccions en origen dels residus. 
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- Instal·lar parcs resitringits per a màquinària d’obra durant la fase 
d’execució per tal d’ordenar el moviment i aparcament de vehicles 
pesants durant aquest temps. 

 
 
 
 

En quant a els efectes sobre el medi atmosfèric, s’ha de considerar: 
 
 

a) Contaminació acústica: 
 

- Respectar la franja horaria laboral diurna (8h-20h) en la fase 
d’execució de les obres. 

- Utilitzar la maquinària adequada que compleixi els nivells normatius 
de sorolls permesos.  

- Utilitzar materials aïllants del so. 
- Limitar la velocitat dels vehicles de les obres. 
- Controlar periòdicament el focus d’emissió i l’intensitat del soroll, 

especialmente durant la fase d’execució d’obres. 
 
 

b) Contaminació lumínica: 
 

- Optimitzar la distribució i tipología de l’enllumenat públic. 
- Reduir el consum de llum amb luminàries adequades en quant a 

l’enllumenat públic, així com en la il· luminació privada, tant interior 
com exterior. 

 
 

c) Contaminació atmosférica i qualitat de l’aire: 
 

- Racionalitzar els moviments de terra i el transport de material per tal 
d’evitar la generació i emissió excesiva de pols. 

- Remullar les terres que es puguin remoure, així com regar les àrees 
utilitzades per a el transport i magatzem de material i de circulació de 
vehicles, sempre tenint en compte les condicions de climatología i 
humitat. 

- Reduir el consum global d’energía en la mida del possible. 
- Afavorir la Font d’energies renovables. 
- Impulsar, en la mida del possible, una arquitectura en concordancia 

amb els factor ecològics, per exemple en els materials de les 
construccions, la vegetació, espais verds o els sistemes viaris. 

- Impulsar l’ús de transport públic i vehicles privats no contaminants, 
com per exemple la bicicleta. Facilitar, tanmateix, l’acces al sector i a 
les noves vivendes a peu amb la suficient amplada de voreres i passos 
de peatons, així com adeqüar el sector per a persones amb mobilitat 
reduida. 

- Fer controls periòdics de la qualitat de l’aire a l’àmbit del sector. 
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Pel que fa l’impacte sobre el medi físic: 
 
 

- Retirar, un cop finalitzades les obres, tot material i runes que pugui 
empitjorar la qualitat del sòl del sector. 

- Adeqüar els talussos segons el material geològic present per evitar 
esllavissades de terra i posibles erosions. Construir petits murs de 
contenció si fòs necessari. Revegetar el terreny per estabilitzar-lo. 

- Optimitzar, en la mida del possible, els pendents i el traçat de la xarxa 
viaria per alterar el menys possible la topografía del sector, sempre 
respectant la xarxa viària existent i els possibles accesos a les zones 
edificades. 

- Afavorir la filtració al sòl de les aigües pluvials en les zones 
ajardinades, espais lliures i zones sense pavimentar o edificar, i reduir, 
per tant, l’impacte d’impermeabilització de la zona, tot utilitzant 
materials permeables en les zones on es puguin emplear. 

- Garantir el correcte drenatge de les aigües pluvials, mitjançant els 
embornals adeqüats així com les canonades de transport i col·lectors. 

- Emplear, sempre que sigui possible, aigua de les plujes per a el reg de 
jardins i arbrat del sector. Fer separativa, per a aquest efecte,  la xarxa 
d’aigües pluvials i residuals. 

-  
 
 
 

Per a l’impacte sobre el medi biòtic i paisatgístic: 
 

- Revegetar els espais no pavimentats amb espècies autòctones o 
adeqüades al clima de la zona. 

- Delimitar les zones de vegetació, així com les àrees d’afectació, 
encintant els peus dels arbrats i zones a respectar. 

- Assegurar el manteniment posterior de la vegetació del sector. 
- Minimitzar les barreres artificials que pugui afectar la fauna del 

sector. 
- Afavorir la vegetació en les vivendes i espais privats per tal de reduir 

l’impacte paisatgístic i visual de la zona. 
- Col·locar el mobiliari urbà adeqüat segons els criteris de sostenibilitat. 
- Evitar construir elements de colors massa brillants o llampants, així 

com de mida massa gran, per tal de reduir l’impacte visual del sector. 
- Utilitzar materials i elements urbans en concordancia amb el seu 

entorn urbà. 
 

Pel que fa a la mobilitat del sector: 
 

- Durant la fase de construcció, delimitar i senyalar correctament la 
zona d’obres mitjançant la senyalització adeqüada. 
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- Aprofitar, en la mida del possible, els camins existents durant la fase 
de construcció. 

- Ús de senyalització específica i en espais de fácil visibilitat, tant 
vertical com horitzontal. 

- Afavorir l’aparcament de vehicles privats mitjançant zones 
expecífiques per a  aquest ús. 

- Afavorir l’ús de bicicletes, tant col·locant aparcaments per a aquests 
vehicles, com facilitant l’accès i la circulació per les zones de la 
xarxa viària del sector. 

- Implantar una nova parada d’autobús al carrer de Chopitea per tal de 
potenciar l’ús d’aquest mitja de transport. 

 
 
En la sostenibilitat i el consum: 
 

- Optimitzar el consum d’aigua, tant en l’ús privat com en el reg de 
jardins i arbres, mitjançants válvules, aixetes i sistemes de reg adients. 

- Controlar les pèrdues i conservar les canonades i transport d’aigua. 
- Control d’incendis a la zona, així com la col·locació d’un hidrant per 

a la rápida i efectiva actuació dels bombers en cas d’incendi a la zona. 
- Bona gestió de les aigües residuals que es generin en la nova zona 

residencial. 
- Plantació d’espècies que requereixin poc consum d’aigua. 
- Utilitzar correctes materials a les futures residències per optimitzar 

l’aîllament tèrmic i per tant reduir el consum d’energía. 
- Potenciar, tant com sigui possible, l’ús d’energies renovables i 

alternatives. 
 
 
En l’aspecte de la gestió de residus: 
 

- Control i transport de residus a la deixalleria corresponent dels 
residus ocasionats per la población. 

- Separació i reciclatge de residus mitjançant diferents contenidors 
subterranis en voreres (paper/cartró, vidre, organic i plàstic) 

 
 
 

 

 

6. CONCLUSIONS 
 

 

 

El sector urbanitzable Pa 4.3 Prat Xirlo III, èssent una zona residencial d’”alt 
standing”, no preveu generar un gran impacte ambiental per a l’àmbit, ja que no 
preveu cap activitat agressiva pel medi com poden ser les indústries o els 
comerços amb una forta influència de gent. Malgrat això, alguns punts són a 
tenir en compte en aquest aspecte: 
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- Ocupació del sòl. La presencia dels diferents elements típics en un 

nou sector urbà, com poden ser els edificis, els carrers o els parcs, 
provoquen inevitablement una ocupació del sòl. Això es veu, en certa 
mida, agreujat pel fet de estar molt a prop de l’Ermedàs i del Pla de 
Sta. Margarida, per tant de zones d’un cert interés paisatgístic o 
agrícola. 

 
- Impermeabilització de la zona: Encara que no es presenta com un 

fet massa greu en el nou sector, si que genera certs riscos, tant en 
possibles inundacions com per la pèrdua de filtracions d’aigua al 
subsòl. 

 
- Paisatge: inevitablement, la qualitat paisatgística de la zona es veu 

afectada a l’hora de executar una nova zona urbana. Els elements 
naturals de la zona es veuen modificats, i això genera un impacte 
visual a l’àmbit del sector. A més, la creació de barreres 
arquitectòniques agreujen aquest problema, i fins i tot pot afectar a la 
qualitat de vida de la fauna i la vegetació de la zona. 

 
- Generació de residus: aquest punt no es gaire crític ja que no es 

preveu ni cap activitat industrial ni una zona d’alta densitat 
d’habitants, en canvi, si que convé fer una gestió adeqüada i una bona 
qualitat de gestió de residus per evitar avocaments, escombraries 
llançades per terra, etc. 

 
- Risc d’incendis: Estant a proximitat d’una zona boscosa, cal 

assegurar una òptima actuació en cas d’incendi. 
 

 
Altres aspectes ambientals i de sostenibilitat, com poden ser la contaminació 
(acústica, lumínica o atmosférica), el clima, la geología i hidrología de la zona o 
la mobilitat al sector, calen ser tinguts en compte però no presenten un impacte 
massa important per a la zona, fins i tot en alguns casos no tenen cap mena 
d’impacte. Encara i així, caldría un control, si no exhaustiu, si periòdic i general, 
en cadascun dels aspectes esmentats en el present informe de sostenibilitat 
ambiental. 
 
Els aspectes que calen controlar prioritàriament es marquen segons una 
estrategia d’actuació, que deriva posteriorment en una llista de mesures 
correctores. Aquesta línea d’actuació i estrategia a seguir, tal i com ja s’ha 
esmentat, resulta: 
 
 
 
 
 

- Reduir l’impacte ambiental durant les obres d’execució 
d’urbanització del sector Prat Xirlo III. 
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- Minimitzar la contaminació ocasionada per l’implantació de la nova 
urbanització. 

- Potenciar l’ús de transport públic i no contaminant per l’accès. 
- Minimitzar l’impacte visual i paisatgístic ocasionat pel sector. 
- Reduir l’impacte ocasionat a la fauna i la vegetació present al sector. 
- Afavorir la gestió i reciclatge de residus ocasionats. 
- Reduir i optimitzar el consum d’aigua i d’energia. 
- Minimitzar i exercir el control adeqüat per a incendis i inundacions. 

 
 
Complint aquests paràmetres, i amb un control adequat en l’aspecte ambiental i 
de sostenibilitat, es pot garantir que l’impacte generat pel nou sector 
urbanitzable Pa 4.3 Prat Xirlo III será molt baix, i sempre en compliment 
respecte la legislació vigent en aquesta materia. 
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