
 

 
El Departament d’Acció Climàtica ha emès una 
Resolució en la que adverteix que cal sotmetre el 
nou Vial Nord de la Platja de Pals a avaluació 
ambiental estratègica ordinària  
 
L’ajuntament de Pals va aprovar la modificació del Pla General sotmetent-lo a 
avaluació ambiental simplificada, però Acció Climàtica s’hi oposa, degut a 
l’afectació ambiental d’aquest vial. 
 
 
El 26 de maig de 2022, l’ajuntament de Pals va aprovar inicialment la modificació del Pla General 
del sistema viari a la platja de Pals, per construir el vial nord, una nova carretera per connectar 
la zona de la platja del Grau amb la carretera principal C-31, travessant camps agrícoles, pinedes 
sobre dunes i arrossars d’alt valor ambiental. 
 
La modificació preveu que el traçat d’aquesta carretera travessi l’estany del Vernegar, un fràgil 
ecosistema de zona humida amb camps d’arròs, parcialment protegit per la Reserva Natural 
Parcial, que l’any 2010 va ser incorporat al Parc Natural. Més al sud, el traçat travessa un sector 
agrícola, “connector ecològic, eix conflictiu per a la connectivitat”, segons el Pla territorial 
parcial de les Comarques Gironines, i  l’àrea forestal de Rodors Nord, hàbitat d’interès 
Comunitari Prioritari de pineda sobre dunes, que el Pla del 86 preveia urbanitzar, fins que l’any 
2021, la Generalitat l’ha protegit i desclassificat, per evitar que sigui urbanitzat, amb el Pla 
Director Urbanístic de sòls no sostenibles. 
 
El 4 d’octubre de 2022, els tècnics del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, de 
manera conjunta amb els tècnics de la Secció de Medi Natural i Biodiversitat del Departament 
d’Acció Climàtica, han informat desfavorablement sobre la modificació, concloent que sigui 
sotmesa a avaluació ambiental estratègica ordinària, pel seu elevat impacte ambiental, així com 
una sèrie de consideracions respecte a la millor justificació de la seva necessitat, aprofundir en 
les alternatives i estudiar l’afectació sobre la connectivitat en relació al Parc Natural, la Reserva 
Natural dels Aiguamolls del Baix Ter i les espècies protegides que poden ser atropellades, 
algunes en perill d’extinció com el turó europeu o la tortuga d’estany, així com altres amfibis, 
rèptils, ocells com l’òliba, la polla d’aigua, el pit-roig i mamífers com l’eriçó. 
 
A més, l’Agència Catalana de l’Aigua ha emès informe desfavorable perquè el vial proposat 
intercepta la massa d’aigua dels aiguamolls i les Basses d’en Coll, i el traçat alternatiu ocupa 
terrenys inundables en episodis de desbordament del riu, i considera que ocupa una zona de flux 
preferent i la zona inundable del domini públic hidràulic. 
 
El 19 d’octubre de 2022, la directora dels Serveis Territorials de Girona del Departament d’Acció 
Climàtica, Elisabet Sánchez, ha emès una Resolució en el sentit que la modificació del Pla 
General sigui sotmesa a avaluació ambiental estratègica ordinària. 
 
 
Procediment no ha servit de res, i ara cal iniciar tot el procés de nou 
 



Aquesta Resolució obliga a l’ajuntament de Pals a aturar el tràmit aprovat inicialment, que de 
forma errònia s’havia sotmès a una avaluació simplificada, i si l’ajuntament el vol tirar endavant, 
haurà de redactar una nova modificació, amb una avaluació ambiental estratègica, que tindrà per 
objecte definir i valorar les actuacions necessàries per dur a terme el projecte constructiu, les 
noves alternatives i avaluar si realment és necessari construir aquesta connexió per alleugerir el 
viari existent. 
 
L’ajuntament de Pals va fer l’aprovació inicial, sotmetent l’expedient a informació pública durant 
el termini de quaranta-cinc dies, rebent multitud d’al·legacions de veïns i entitats oposant-se al 
vial, però segons la Generalitat, aquest procediment no és legal i cal iniciar el nou tràmit. 
 
 
La lluita ve de lluny 
 
El Pla General de l’any 1986, un dels més antics de Catalunya, preveia construir el Vial Nord per 
arribar des de la carretera principal C-31 a una marina residencial similar a la d’Empuriabrava de 
462 hectàrees, amb una capacitat per a 6.000 persones i un port nàutic amb 2.000 amarradors 
al sector de “Les Illes”, al nord de l’actual camí de les Illes, un hàbitat d’excepcional valor natural 
amb aiguamolls, arrossars, manglars i dunes que formaven part de l’estany del Vernegar. El 
planejament va ser parcialment aturat gràcies a les Sentències del Tribunal Superior de Justícia 
de 28 de febrer de 1990 i del Tribunal Suprem de 23 d’abril de 1996, en les que es requereix a 
l’ajuntament modificar el planejament per protegir l’estany perquè no sigui urbanitzat i lliure 
d’infraestructures. 
 
La zona de l’estany al nord del camí va quedar protegida pel Pla General, però segons el cronista 
de Pals, Narcís Subirana, “l’ajuntament de Pals va interpretar de forma interessada aquestes 
sentències, com si només s’hagués de protegir la part de l’estany del Vernegar que queda 
al nord de l’actual camí de les Illes, però les sentències fan clara referència a la Llei 
12/1985, d'espais naturals, que establia una definició de zona humida a tot Catalunya, 
basada en la que dóna el Conveni de Ramsar de 1971, i per tant, s’hauria de protegir tot 
l’estany, incloent també la part de l’estany al sud del camí, i evitar que sigui travessat per 
carreteres com el vial nord”, que segons Subirana, “té el traçat més agressiu possible pel 
territori.” 
 
Segons el president de Salvem la Platja de Pals, Pau Bosch, “la Llei 12/1985 d'espais naturals 
determina que les zones humides de Catalunya com l’estany del Vernegar han de ser 
preservades de les activitats susceptibles de provocar-ne la seva recessió i degradació, i 
l’ajuntament hauria d’allunyar aquesta infraestructura de l’estany i evitar la nova 
urbanització dels Jonquers que ocuparà hàbitats únics i molt rars, amb espècies 
protegides i en perill, i geològicament inexistents a altres indrets del litoral.” 
 
Segons Bosch, “la construcció d’aquest vial suposarà el primer pas per urbanitzar la zona 
forestal de Rodors a la platja de Pals, segons estava previst al Pla General del 86, per 
construir multitud d’edificis plurifamiliars en alçada, amb més de 600 segones residències, 
a les noves urbanitzacions de Rodors 1, 2 i 3, Paratge Rodors, Pineda de Pals, el Vaixell i 
Interpals, ocupant més de 50 hectàrees d’hàbitats d’interès comunitari prioritari de 
pinedes sobre dunes, i urbanitzant la zona humida dels Jonquers, que va ser classificada 
com a sòl urbà als anys 80, però que forma part de l’estany el Vernegar.” 
 
Sergi Nuss, president de la federació SOS Costa Brava, celebra la decisió d’Acció Climàtica i del 
Parc Natural i creu que “és molt important allunyar qualsevol carretera o urbanització de la 
Reserva Natural Parcial dels Aiguamolls del Baix Ter, que a més és una Zona d'especial 
Protecció per a les Aus, Lloc d'Importància Comunitària i Xarxa Natura 2000, i creiem que 
el Parc Natural s’hauria d’ampliar incloent tot l’estany del Vernegar al sud del camí de les 
Illes.”  
 



I és que el Parlament de Catalunya va aprovar el 26 d’octubre de 2016 una Resolució que insta 
al Govern a “iniciar els tràmits necessaris per a protegir el sector de Rodors a la platja de 
Pals, ampliant la zona PEIN i adoptar les mesures necessàries per a la protecció efectiva 
de la zona de dunes i pinedes a tocar del mar, amb un alt valor ambiental” després de les 
denúncies de multitud de propietaris i entitats ecologistes per les tales massives des de l’any 
2013 fins al 2016 a Rodors, durant el mandat de Sílvia Monar, que van posar en risc la 
desaparició d’aquest hàbitat. 
 
L’any següent, el Síndic de Greuges va emetre una Resolució en la que adverteix que s’ha de 
preservar l’hàbitat de Rodors Nord “perquè només es troba en quatre localitzacions a tot 
Catalunya”, així com l’estany el Vernegar i els Jonquers, que l’ajuntament vol destinar a serveis 
hotelers i altres activitats econòmiques en part dins l’actual estany: “aquest sector i el vial es 
troben a tocar dels límits del Parc Natural, concretament just al sud-oest de l’espai natural 
de les Basses d’en Coll, que suposaria un acostament urbà amb molt d’impacte als espais 
naturals d’alt valor ecosistèmic.” 
 
El Parlament va tornar a aprovar, el 13 de juliol de 2020, una Resolució per evitar la massificació 
de la platja de Grau i el Parc Natural que “insta a descartar el projecte Aqvam a Ràdio Liberty” 
que preveia 250.000 visitants l’any i “a desenvolupar projectes compatibles amb els valors 
mediambientals”. 
 
Segons Marisol Perea, regidora a l'ajuntament de Pals pel PSC, “des de fa anys ens hem 
oposat a la construcció del Vial Nord, tant el tram que ja s’ha ja construït, com el que queda 
pendent, perquè creiem que cal modificar el traçat per allunyar la carretera del Parc 
Natural.”  
 
Segons Perea, “fa anys ens va arribar el projecte que hi ha al darrera de la desviació del 
traçat del camí actual, que és una nova zona comercial i hotelera en alçada i un gran 
aparcament a tocar les basses d'en Coll i, per tant, creiem que no és el lloc més adient per 
fer-ho, perquè mai s'ha fet cap estudi de quin és l'impacte als establiments comercials a 
l'altre costat de la platja, des dels Masos a l'avinguda Mediterrània i ja no és només 
l'impacte econòmic, sinó sobretot el mediambiental”, i és que Perea adverteix que és 
necessari un nou planejament a tot el municipi, ja que l’actual és del 86, “ens hem d'assentar i 
analitzar i debatre amb calma cap a on vol anar el poble de Pals amb un planejament tant 
desfasat." 
 
 
 
 
 



 
 

Foto de l’estany el Vernegar que el vial nord preveu travessar i dividir.  
 
 
 
 

 
 
 

Traçat del vial nord a la platja de Pals, travessant una zona ambiental molt 
fràgil, connector biològic 
 
 
 

 



 
 

Foto d’una fagina (Martes foina) atropellada als aiguamolls del Baix Ter 
 
 

 
+ INFORMACIÓ: 
https://salvemplatjapals.org/ 
E-mail: info@salvemplatjapals.org 
Tel: Salvem la Platja de Pals 

 
 
 

 


