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ANTECEDENTS

L’Agenda 21 és un programa global
d’acció, aprovat per la Conferència de les
Nacions Unides sobre Medi Ambient i
Desenvolupament a Rio de Janeiro (1992),
per aturar i invertir els efectes de la
degradació ambiental i per promoure el
desenvolupament sostenible.

L’Agenda 21 integra els temes ambientals,
econòmics, socials i culturals, així com la
qualitat de vida de la població local, és a
dir, dels principis bàsics del
desenvolupament sostenible, i demana,
implícitament, la participació ciutadana.

El capítol 28 de l’Agenda 21 invita a tots
els municipis i les autoritats locals d’arreu
del món a redactar i executar plans d’acció
per al desenvolupament sostenible en el
marc del seu àmbit territorial, en
col·laboració amb tots els sectors de la
comunitat local.

A nivell europeu, l’any 1994 es celebra a
Aalborg (Dinamarca) la I Conferència
Europea de Ciutats i Pobles per a la
sostenibilitat i es consensua un document,
la Carta d’Aalborg, a partir del qual
s’adquireix el compromís d’adequar les
polítiques municipals al desenvolupament
sostenible. Com a eina, es proposa la
realització de Plans  d’Acció Local cap a la
Sostenibilitat – PALS – a partir dels quals
s’hauran d’impulsar els processos
d’Agenda 21 Local.

La Carta d’Aalborg, ha estat el detonant
d’un procés on les entitats locals han pres
la iniciativa per a promoure la integració
del desenvolupament econòmic i social i la
protecció del medi ambient. A Catalunya,
més de 200 municipis s’hi ha adherit i un
bon nombre han iniciat passos per a
l’adopció de l’Agenda 21 Local, entre ells
Palafrugell que s’ha acollit al Programa
impulsat per la Diputació de Girona.

El procés s’inicia amb la realització d’una
Diagnosi que permeti eI coneixement de
la situació actual, aportant aquella
informació, tan objectiva com subjectiva,
que sigui rellevant per a detectar els
problemes i les oportunitats del municipi.
Ha d’incorporar una anàlisi dels punts forts,
els punts febles, i de les possibilitats per a
la minimització dels problemes i la
potenciació de les oportunitats.

La diagnosi és el pas previ necessari però
no suficient per abordar el procés cap a la
sostenibilitat. Una vegada diagnosticada la
situació del municipi és necessari elaborar
un Pla d’Acció Local cap a la
Sostenibilitat (PALS), que inclogui les
línies estratègiques, els programes i les
accions concretes a implementar per
avançar cap al desenvolupament
sostenible.

Aquest Pla s’ha d’abordar amb:

• L’impuls i el compromís de
l’administració local.

• La participació i el compromís dels
agents socials i econòmics del municipi
(empreses, associacions,…)

• La incorporació d’un sistema
d’indicadors que permeti la seva
avaluació i  retroalimentació

Els treballs del elaboració del PALS de
Palafrugell es van començar a principis de
l’any 2001 i s’han de desenvolupar durant
dos anys. En aquesta primera fase, s’ha
recopilat informació tant d’organismes
oficials, com de diferents entitats i
associacions i del propi personal de
l’Ajuntament. L’elaboració d’aquesta
informació va donar lloc a una diagnosi
provisional que fou objecte de debat
ciutadà. En aquest document es presenta
el resultat del procés d’aquesta fase del
treball. .



CONCEPTES I DEFINICIONS

Desenvolupament sostenible
Estratègia de desenvolupament que
garanteix la satisfacció de les
necessitats del present sense
comprometre la capacitat de les
generacions futures de satisfer les
seves.

Pla d’Acció Local per a la
Sostenibilitat - PALS
Conjunt estructurat d’actuacions
necessàries per avançar cap el
desenvolupament sostenible d’un
municipi.

⇒⇒⇒⇒ Punt de partida d’un procés
amb dos actors principals:

• L’autoritat local

• El teixit econòmic i
social

⇒⇒⇒⇒ El desenvolupament del
procés queda fixat en
l’AGENDA 21:

• Fites i terminis

• Agents i mecanismes de
control

Què vol dir que un municipi és
sostenible?
• Que manté les dimensions humanes

del desenvolupament

• Que analitza les oportunitats
econòmiques en termes de crear  i
atreure ocupació

• Que equilibra els fluxos camp/ciutat,
evitant les dinàmiques depredadores

• Que inverteix en el capital natural i
vetlla per l’eficiència en l’ús dels
recursos

• Que redueix la mobilitat obligada i
fomenta pautes de mobilitat no
motoritzada

• Que fomenta l’ús de fonts d’energia
renovables

• Que busca la cooperació entre els
agents econòmics i socials implicats en
cada procés

• Que fa un plantejament ecosistèmic de
la gestió urbana

• Que promou l’educació i la formació en
matèria de desenvolupament sostenible

• Que assumeix la responsabilitat de
reorganitzar la ciutat en base a aquests
criteris



CRONOLOGIA DELS TREBALLS

FASE I: 1r sem. 2001 ➨➨➨➨ QUÈ TENIM? ➨ Memòria descriptiva

� FASE II: 2n sem. 2001 ➨➨➨➨ COM HO TENIM? ➨ Diagnosi

FASE III: 1r sem. 2002 ➨➨➨➨ COM HO VOLEM? ➨ Diagnosi estratègica

FASE IV: 2n sem. 2002 ➨➨➨➨ QUE HEM DE FER? ➨ Pla d’Acció

OBJECTIUS DE LA DIAGNOSI

• Fer una anàlisi de l’estat del medi ambient en el
municipi, destacant els aspectes positius o forts que
cal potenciar, els aspectes problemàtics o que cal
millorar i, en general,  tot el que s’ha considerat que
s’ha de tenir en compte de cara al futur per tendir cap
a un desenvolupament més sostenible.

• Ser la base teòrica del PALS, pla que ha de canalitzar
les futures actuacions que s’han de dur a terme per
millorar la qualitat de vida dels habitants del municipi i
per potenciar les iniciatives que afavoreixin la
sostenibilitat en la utilització dels recursos.





CARACTERITZACIÓ DEL MUNICIPI

Superfície del terme municipal: 26,60 km2

Nombre d’habitants: 18.691

Estimació de la població total equivalent (residents + població flotant ponderada): 30.696

Percentatge d’ocupació urbana del territori 27%

Nombre anual habitatges de nova construcció 208

Nombre de desplaçaments diaris per motius de feina 11.771

Percentatge d’aquests desplaçaments que es realitza en vehicle privat 61%

Consum domèstic d’aigua per habitant i dia
Considerant habitants equivalents

256 litres
156 litres

Abastament d’aigua municipal per habitant i dia 404 litres

Percentatge d’aigua consumida procedent de recursos propis (pous i
fonts del municipi)

12%

Producció de residus domèstics per habitant al dia
Considerant habitants equivalents

2,37 kg
1,45 kg

Percentatge de recollida selectiva 3,4%

Increment en la taxa de producció de residus urbans en els darreres
tres anys

11%

Percentatge d’establiments industrials que han estat donats d’alta com
a productors de residus

66%

Volum de residus industrials declarats 1.282 t

Percentatge de valorització de residus industrials declarats 83%

Consum energètic anual en enllumenat públic per habitant 169 kWh

Consum elèctric anual per habitant
Considerant habitants equivalents

3.648 kWh
2.221 kWh

Nombre de persones que integren la població activa 7.537
Atur registrat, respecte a la població activa 8,4%
Taxa anual de creixement de la població per 1000 habitants 11,7
Nombre de places turístiques als nuclis de la costa 30.011
Factor pel qual es multiplica la població als nuclis de la costa a l’estiu 23





ENQUADRAMENT TERRITORIAL I
CARACTERÍSTIQUES GENERALS





MARC GEOGRÀFIC

El municipi de Palafrugell, que té una extensió de 26,6 km2, es troba situat a
l’espai central de la façana litoral de la comarca del Baix Empordà. Limita al
nord amb els municipis de Torrent, Regencós i Begur, a l’oest amb el municipi
de Forallac i al sud amb Mont-ras1, mentre que per l’est està en contacte amb
el mar, comptant amb 11,5 km de longitud de línia de costa. Comprèn les
entitats de població següents: Calella de Palafrugell, El Bruguerol, Ermedàs,
Llafranc, Llofriu, Palafrugell, Santa Margarida, Tamariu i Vila-seca.
Geològicament es situa a l’extrem septentrional de la Serralada Litoral
catalana, representada aquí pel Massís de les Gavarres (500 m) i les
Muntanyes de Begur (300 m). Ambdós relleus estan separats per la fossa
tectònica del corredor de Palamós - Palafrugell per on discorre la riera d’Aubi.
El municipi té una forma allargassada de sud-est a nord-est, amb un
estrenyiment a la part central on s’ubica el nucli principal, de manera que
aquest queda pràcticament encaixat entre els termes de Begur i Mont-ras. El
nucli de Palafrugell i els veïnats agrícoles d’Ermedàs i Santa Margarida (les
antigues entitats de població de Vila-seca i el Bruguerol han estat
pràcticament absorbides pel creixement urbà de Palafrugell) s’estenen pel
corredor de Palafrugell-Palamós, on es troben les terres més planeres amb
unes alçades entre els 30 i els 60 m.
A l’oest, el terme s’enfila pels relleus de les Gavarres, les màximes elevacions
del qual dins el terme són el Puig de les Mines (181 m) i el Puig de la Bandera
(166 m); al seus peus es troba el poble de Llofriu, amb el seu veïnat de la
Barceloneta, i alguns masos escampats. 
Al nord-est i a tota la franja litoral és on es troben els relleus més accidentats,
corresponents als darrers estreps de les Muntanyes de Begur (178 m al Far
de Sant Sebastià, 174 m al Puig de les Pasteres). Aquest litoral forma part de
la costa que des de principis de segle es coneix sota la denominació de Costa
Brava, caracteritzat per les nombroses cales, caps i penya-segats produïts en
entroncar bruscament la Serralada litoral amb el mar. En aquest litoral es
troben els antics barris mariners i actuals nuclis turístics de Calella, Llafranc i
Tamariu. 
La superfície del terme es reparteix pràcticament a parts iguals entre l’ús
urbà, l’agrícola i el forestal, si bé tenen una distribució molt delimitada: la
superfície forestal (888 ha) es concentra als relleus principals i les terres de
                                           
1 Municipi segregat de Palafrugell al segle XIX.



conreu (643 ha) omplen la plana al nord-oest i al sud-est del nucli de
Palafrugell. La major part de superfície forestal es correspon amb els espais
protegits pel PEIN “Les Gavarres” (251,58 ha al municipi) i “Muntanyes de
Begur” que, amb 175,34 ha al municipi de Palafrugell, representa més del
20% de la superfície total d’aquest espai protegit.
Palafrugell es comunica amb la xarxa de carreteres comarcals i amb les
comarques veïnes a través de les comarcals C-31 i C-66 (antigament
ambdues eren trams de la C-255), cap a la Bisbal i Girona i cap a Palamós,
que passa pel sector occidental del terme. La C-31, en el seu tram nord,
també uneix Palafrugell amb Regencós i Pals i amb Begur. Respecte a la
connexió entre els diferents nuclis que configuren el municipi, l’enllaç entre el
nucli principal i Llafranc i Calella es fa mitjançant una autovia, la única de la
comarca, mentre que la resta de connexions es resolen a través de carreteres
locals.
La comunicació per carretera és bona, però esdevé deficient en els accessos
a la població, especialment durant l‘estiu i els caps de setmana, atès l‘elevat
volum de trànsit que genera la presència de turistes estrangers i de segona
residència.

CARACTERÍSTIQUES SOCIO-ECONÒMIQUES

El municipi de Palafrugell té una població de 18.691 habitants1. Des del segle
XVIII, ha tingut un comportament de creixement continu, només aturat per la
incidència de la Primera Guerra Mundial i la Guerra Civil espanyola, que
afectà el període 1920-1950. A partir d’aquest darrer any, el creixement va ser
continuat, consolidant-se des del 1986 com el municipi amb major nombre
d’habitants de la comarca.
La població es concentra en la seva gran majoria a la capital (89%), el 7%
resideix als nuclis de la costa i la resta es reparteix entre Llofriu-la
Barceloneta (1%) i habitatges rurals disseminats. Si la proporció es fa per
habitatges, només el 50% es concentren al nucli principal. Aquesta dada es
deu a la presència considerable d’habitatges d’ús no principal als nuclis i les
urbanitzacions de la façana litoral. Dades oficials xifren en 22.044 la població
total expressada en termes d’equivalència en temps complet anual (ETCA)2,

                                           
1 Padró municipal a 31 de desembre de 2000.
2 Dades de l’Institut d’estadística de Catalunya per a l’any 1998.



si bé altres estudis1 xifren en 30.331 la població base (població resident +
població estacional ponderada).
Una tercera part de la població resident procedeix de fora de Catalunya, entre
la qual un 11% és originària de fora de l’estat espanyol, xifra que va
augmentant en els darrers anys. 
L’àrea d’influència socio-econòmica abarca els municipis de Palamós, Begur,
Pals i Mont-ras principalment, des de o cap als quals es generen la major part
de desplaçaments per motiu de feina i estudis. També es remarcable
l’atracció que exerceixen Girona i Barcelona.
La població ocupada representava l’any 1996 el 83% de la població activa,;
actualment, l’atur registrat és de 634 persones2, un 8% de la població activa.
L’activitat econòmica es caracteritza per la diversitat, si bé predominen, com a
tota la Costa Brava, el sector turístic i la construcció, tot i que la indústria
encara representa un pes específic important, gairebé igualada amb la
construcció en percentatge de població ocupada, tot i que és força inferior en
nombre d’establiments. L’agricultura és un sector en franca regressió a tota la
comarca. La davallada més important es produeix a partir dels anys 70 en
correlació amb l’increment del sector serveis.
Aquesta mateixa proporció es reflecteix en la distribució del PIB, l’any 1991
aquest era de 1.587,4 milers de pessetes per habitant, lleugerament inferior al
de la comarca i a la mitjana de Catalunya. La contribució dels diferents
sectors es xifrava en: 64,2% el sector serveis, 17,6% la construcció, 17,1% la
indústria i només un 0,9% l’agricultura3. 
El desenvolupament turístic de l’anomenada Costa Brava ha estat un
fenomen àmpliament estudiat i debatut. El descobriment de la Costa Brava
com a objectiu turístic es situa al voltant del 1930 i es comença a
desenvolupar pròpiament a partir del 1950  La progressió de la urbanització
de la zona fou molt ràpida fins prop de la dècada dels 80 del passat segle en
que es redueix el ritme.  Actualment, algunes iniciatives com la Carta de
Tossa, van encaminades a esmenar els error del passat i introduir el concepte
de sostenibilitat en el planejament urbanístic. 

                                           
1 Recerca de principis i procediments per assegurar un desenvolupament turístic sostenible a
la Costa Brava. CSIC, en curs d’elaboració).
2 Dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya.
3 Font: Institut d’Estadística de Catalunya. Macromagnituds econòmiques bàsiques de les
economies locals i comarcals.



El Baix Empordà compta amb 10 municipis amb façana al mar. El tram entre
Sant Feliu de Guíxols i Palamós constitueix una conurbació contínua, a
continuació de la qual, el tram entre la Fosca (Palamós) i Calella és el tros de
litoral menys artificialitzat amb exemples emblemàtics d’oposició a la
urbanització com els de Castell (Palamós) i el Crit (Mont-ras).
Palafrugell representa aproximadament un 17% de les places turístiques de la
comarca, només pel darrera del municipi de Castell-Platja d’Aro. L’oferta
turística del municipi es manté essencialment a l’espai litoral. Palafrugell
disposa de 26 hotels, que representen 1310 places i 4 càmpings,  amb 1 584
unitats d’acampada. De tota manera, l’oferta principal són les segones
residències; de fet, el nombre d’habitatges secundaris es xifrava l’any 1991 en
6.515, un 51% del total d’habitatges. Aquest fet s’accentua en els nuclis de la
costa: dels 3.768 habitatges censats a Calella el 1991, només el 6,5% eren
habitatges principals.
Palafrugell compta amb un ric patrimoni cultural, amb algunes elements
considerats Béns Culturals d’Interès Nacional, com les torres de guaita, Cap
Roig i les Voltes de Calella i un bon nombre d’elements catalogats com
d’interès local: far, ermita i jaciment arqueològic de Sant Sebastià, dolmen de
Can Mina i alguns elements d’arquitectura industrial entre d’altres. El Museu
del Suro i la Fundació Josep Pla constitueixen dos equipaments emblemàtics
en tant que representen dos aspectes destacats del patrimoni cultural de
Palafrugell.



ASPECTES DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL





PALS DE PALAFRUGELL DIAGNOSI

ANÀLISI DEL TERRITORI

Usos del sòl i evolució
Aspectes territorials i planejament directiu

Anàlisi del planejament urbanístic municipal
Estructura urbana

Espais verds urbans, espais lliures i espais periurbans
Xarxa de camins rurals i accessibilitat als espais naturals





PALAFRUGELL USOS DEL SÒL

Distribució dels usos del sòl al municipi

Evolució dels usos del sòl al municipi

Ocupació urbana del territori 27%

Ocupació urbana a la línia de costa 
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Elements significatius per a la diagnosi

Palafrugell disposa d’un Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) aprovat
l’any 1983, que va prendre el relleu de l’anterior pla, que datava del 1974.
Posteriorment, i considerant que els criteris fonamentals en què es basava el
PGOU eren encara vàlids i per tant no calia fer una nova revisió, es va fer una
adaptació cartogràfica i modificació del pla general que es va aprovar
definitivament el 19 de maig de 1999.  Aquesta adaptació es va aprofitar per
incorporar les prescripcions derivades de la nova llei del sòl i les
modificacions puntuals que s’havien realitzat fins el moment.
La diagnosi de l’anàlisi del territori s’ha basat, doncs, en els objectius i criteris
del PGOU i les definicions segons consten en el document d’adaptació
cartogràfica i modificació. Amb aquesta base s’han analitzat les interaccions
entre les disposicions o text normatiu del PGOU i:

• les normes d’abast supramunicipal amb transcripció territorial que
són d’aplicació a Palafrugell (Pla d’Espais d’Interès Natural, … etc.)

• les característiques intrínseques del territori del terme municipal
(pendent, vegetació existent, etc.)

• la traducció real del creixement urbà, obtinguda a partir de la
cartografia dels hàbitats del municipi, el treball de camp de la qual
es va realitzar durant el darrer trimestre de l’any 2000.

Les imatges gràfiques d’aquesta primera anàlisi les aporten els mapes
“Adequació del planejament” i “Incompatibilitats urbanístiques”. En el primer
es grafien aquelles zones on s’ha considerat que la qualificació com a sòl
“urbà” o “urbanitzable” no és la adequada, bé pel pendent elevat del sòl, bé
per l’existència de vegetació d’alt valor. En el segon mapa s’ha introduït a
més l’element de la distribució real dels sòls urbanitzats i, per tant,
s’incorporen també les incompatibilitats atribuïbles als desenvolupaments
urbans en sòls qualificats com a no urbanitzables. Una primera lectura de les
imatges ja permet afirmar que les problemàtiques en aquest sentit es
concentren a la franja litoral. Cal esmentar que es dóna també alguna
incompatibilitat amb el límit de l’espai del PEIN “Muntanyes de Begur”, no
representable a l’escala de treball.
Un altre aspecte interessant a nivell de diagnosi és el fet de que la normativa
urbanística a Palafrugell atorga especial atenció a la definició de diferents
categories dins el sòl no urbanitzable de manera que, a priori, es garanteix
una protecció efectiva de gran part del territori del terme municipal, tal i com
es pot veure en el mapa “Sòls de sostenibilitat garantida”. Ara bé, la realitat
ha demostrat que la definició a nivell normatiu no ha estat suficient per
garantir a la pràctica aquesta protecció i es fa necessari, bé una redefinició de
les normes o bé altres tipus de disposicions complementàries (ordenances
municipals…).
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Diagnosi: Usos del sòl i evolució

El municipi de Palafrugell presenta una distribució equilibrada dels usos del
sòl amb una ocupació urbana concentrada en dues grans àrees

El repartiment entre els usos agrícola, forestal i urbà del sòl és
molt equitatiu amb pràcticament un terç de la superfície
municipal per a cadascun dels usos.
L’actual percentatge d’ocupació urbana del territori és del 27% si
es té en compte la superfície urbana o urbanitzable i de l’ordre
del 35% si s’afegeixen al còmput els sistemes generals (xarxa
viària…). Així doncs, tot i tractar-se d’un municipi força urbanitzat
encara conserva una part important de sòl lliure la conservació
del qual s’ha de garantir per mantenir una adequat mosaic
territorial.
Pel que fa a la seva distribució en el territori, la major part de
l’espai urbanitzat es concentra al nucli urbà de Palafrugell, que
ocupa una posició central i que divideix el sol no urbanitzable en
dues parts a banda i banda del nucli i als dos nuclis costaners de
Calella–Llafranc que formen un continu urbà. Els terrenys
forestals es concentren als extrems oriental (Gavarres) i
occidental (sector litoral) del municipi, mentre que l’espai agrícola
es distribueix per la plana central, al voltant del nucli de
Palafrugell.

El creixement urbà ha estat significatiu en els darrers vint anys i
majoritàriament s’ha fet a costa de la superfície agrícola

En el període 1981-2000 la superfície ocupada per conreus ha
disminuït en un 37% i la forestal en un 20%. En canvi, els altres
tipus de cobertes del sòl s’han incrementat en 667 ha, que
representen més d’un 150%. La major part d’aquesta ocupació
cal atribuir-la als creixements urbans.
El manteniment de l’equilibri territorial passa doncs per moderar
el creixement urbà.

La ocupació urbana del litoral ha implicat un consum excessiu de sòl

El percentatge d’ocupació urbana del litoral és molt superior a la
mitjana del municipi. Les zones delimitades com a urbanes o
urbanitzables als nuclis costaners representen conjuntament més
de la meitat del sòl urbà del terme i la densitat de població és tan
sols de 5,9 hab/ha (70 hab/ha a Palafrugell nucli).
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Evidentment, aquest model d’ocupació tan extensiva del sòl
només pot explicar-se tenint en compte la població flotant que,
en èpoques de màxima ocupació pot augmentar la densitat de
població fins als 139,6 hab/ha.  El nucli que presenta una
ocupació més extensiva és Tamariu.

Palafrugell presenta un índex d’artificialització de la costa superior a la mitjana
dels municipis de la Costa Brava

L’artificialització de la costa a Palafrugell, és a dir, el percentatge
de front litoral que presenta espai urbà o urbanitzat, o espais
dedicats a activitats industrials o agrícoles, excloent la zona de
trànsit recollida en la llei de Costes, és del 62,9 %, valor més
elevat que el de la mitjana municipal per a la Costa Brava, que
és del 52,98 %).
Aquest grau d’artificialització no ha arribat al seu sostre
potencial, ja que resten qualificades com a urbanes o
urbanitzables algunes àrees encara avui cobertes per boscos
(pinedes de pi blanc, boscos mixtos de suros i pins…).

Diagnosi: Aspectes territorials i planejament directriu

Palafrugell té un dels estats de protecció legal més elevats de la costa
catalana

El 16% del territori municipal està protegit pel Pla Especial
d’Espais d’Interès Natural (PEIN), amb els espais “Muntanyes de
Begur” i “Gavarres” que globalment, representen 427 de les 2662
ha totals del municipi.
L’espai Muntanyes de Begur té 175,34 ha en el terme municipal
de Palafrugell, que representen un 20% de la seva superfície
total actual, a més, també hi queda inclòs el fons marí fins a la
cota batimètrica dels 60 m. D’altra banda, el Pla de Ports
esportius atorga un elevat nivell de protecció al litoral de
Palafrugell. Ambdós plans donen a aquesta part del terme un
grau de protecció teòrica superior a la major part dels municipis
costaners.

La gestió del territori necessita d’una coordinació supramunicipal que fins ara
no s’ha produït

La situació del nucli de Palafrugell, escanyat entre els termes
dels seus veïns fa de barrera física entre les zones del municipi
situades al nord-oest i al sud-est respectivament. La coordinació
amb aquests municipis és doncs necessària per tal de garantir la
connectivitat.
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D’altra banda, la inclusió en el Catàleg d’Àrees d’interès del
litoral gironí de la zona Puig de Ses Forques, Ermedàs, Puig
Pelegrí, el Rodonell i Puig Gallifa, compartida per Palafrugell i
Mont-ràs, obligarà a aquesta coordinació si es volen assolir els
objectius d’aquesta iniciativa, emmarcada en els acords de la
Carta de Tossa, ratificada per l’Ajuntament de Palafrugell.
Fins ara no s’ha donat aquesta coordinació, resultant una
excepció la recent postura comuna de Palafrugell i Mont-ràs en
defensa de la plana d’Aubi en front el projecte de variant que
afecta aquesta

Diagnosi: Planejament urbanístic municipal

El Pla General d’Ordenació urbana (PGOU) necessita una revisió per tal
d’adaptar els seus criteris i objectius a les necessitats actuals

El PGOU aprovat l’any 1983, tot i que va ser objecte d’una
adaptació cartogràfica l’any 1999, no ha passat per un procés
seriós de revisió en que es re-formulin els criteris i objectius per
al futur desenvolupament urbanístic del municipi tenint en
compte les necessitats actuals.
Així, tot i que s’han anat efectuant modificacions en el
planejament per tal d’incorporar-hi i fer-hi coherents altres
ordenaments (PEPIPH…) es troba a faltar una revisió del model
urbanístic global, que ha de tenir en compte tant els factors de
demanda real de sòl urbanitzable com els de la capacitat de
càrrega del territori i model socio-econòmic que es plantegi per al
municipi.

En algunes zones, el règim del sòl no s’adequa a la singularitat del territori

El creixement urbanístic de la franja costanera ha portat a
l’ocupació d’àrees d’un gran valor natural i paisatgístic: pinedes,
boscos mixtos de suros i pins, vegetació litoral. Dins del sòl
qualificat com a susceptible de ser urbanitzat i encara no
executat, resten algunes mostres de vegetació considerada d’alt
interès: comunitats de garrigues de coscoll i de penya-segats a
Aigua Xelida i en algunes zones del Golfet, boscos mixtos de
suros i pins entre Llafranc i Tamariu
D’altra banda, una bona part del sòl urbà i urbanitzable de
Calella -al sector del Golfet-, Llafranc -als vessants de la
muntanya de Sant Sebastià, sobretot- i Tamariu-Aigua Xelida
està situat sobre zones amb pendents que superen el 20%
recomanable per a la urbanització.
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El sòl de major valor agrològic resta qualificat com a no urbanitzable amb la
denominació de sòl de protecció agrícola

La major part del sòl ocupat actualment per conreus té la
condició de sòl no urbanitzable de protecció agrícola on s’admet
únicament els usos d’habitatge rural i agropequari. Aquestes
zones es corresponen amb la major part del sòl que actualment
té ús agrícola, especialment amb el que té més valor agrològic
(planes de Llofriu, de l’Aubi i de Santa Margarida), mentre que la
resta només ho està com a sòl rústic i s’hi permeten altres usos
diferents de l’agrícola (recreatiu, esportiu, estacions de servei,
hostaler,...).
Els creixements urbans previstos només afecten les zones
d’agricultura periurbana de Palafrugell (zona de Pi Verd…) i
Calella.

La regulació per al sòl no urbanitzable és suficient per evitar la formació de
nuclis de població però la pressió a la franja litoral crea situacions
d’indisciplina urbanística

En el planejament municipal, s’estableixen prou limitacions per al
sòl no urbanitzable (parcel·la  mínima, distància entre
edificacions…) a les actuacions que poden comportar una
alteració més o menys intensa del medi: activitats agropecuàries
en zones d’elevat interès, activitats extractives, consolidació de
nuclis de població…. Tanmateix, es donen alguns problemes de
disciplina com a conseqüència de les dificultats de control
urbanístic d’un territori extens i amb forta pressió urbanitzadora.
Aquestes irregularitats es fan evidents, en general, a tota la zona
compresa entre Palafrugell nucli i el litoral, on s’ha donat un
intens fenomen de reconversió dels antics masos rurals en
habitatges secundaris per a població flotant d’alt poder adquisitiu.
Les incoherències existents entre les diferents normatives que
són d’aplicació en una mateixa zona del territori (llei forestal,
planejament municipal…) són una de les causes que dificulten
aquest control.
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Existeixen algunes incoherències entre els diferents ordenaments aplicables a
la franja litoral

El pla d’espais d’interès natural (PEIN) estableix per a tots els
terrenys que hi estan inclosos l’aplicació de la categoria de sòl no
urbanitzable. En aquest moment, resten algunes zones
qualificades com a urbanes dins els límits actuals de l’espai
“Muntanyes de Begur”, mentre que no totes les zones que en el
planejament municipal es consideren de protecció vegetal i
paisatgística hi estan incloses.
La redacció del Pla Especial de protecció del medi natural i del
paisatge d’aquest espai protegit per part del Departament de
medi ambient, els treballs del qual s’han iniciat enguany, poden
ser una bona oportunitat per corregir aquests desajustos.
De la mateixa manera, el desenvolupament dels instruments que
preveu el propi planejament (pla especial, zones d’actuació
pública) podrien corregir alguns desajustos existents.

No s’han desenvolupat els instruments de protecció del sòl no urbanitzable
que es preveuen per a algunes zones

Cap dels dos espais del PEIN compresos en el municipi té un pla
especial aprovat definitivament. D’altra banda, el planejament
municipal, tant el PGOU com el PEPIPH, preveuen el
desenvolupament d’una sèrie d’instruments d’ordenació de
determinades zones que es consideren d’interès especial, cap
dels quals ha estat desenvolupat.
Així, es determina l’ordenació de la zona de l’Avinguda del Mar i
d’alguns trams de costa (sense delimitar) mitjançant un pla
especial, es delimiten àrees d’actuació pública al Coll de la
Morena, Cap Roig, Aigua Xelida, Cala Pedrosa i El Cau i es
protegeixen una sèrie d’unitats paisatgístiques (els Torrents, riera
de la Pastora, riera de Tamariu…) sense que a hores d’ara s’hagi
desenvolupat cap d’aquests instruments.
Tampoc no s’ha fet efectiva, en la pràctica, la protecció prevista a
tots els rius i rieres del municipi.
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Diagnosi: Estructura urbana

Bona part del casc urbà de Palafrugell, les viles litorals i els nuclis rurals
mantenen la morfologia urbana tradicional

L’habitatge unifamiliar format per planta baixa i un pis tradicional
(“casa de cos”) és encara el més característic del Palafrugell
actual. L’estructura urbana típica, amb carrers estrets, molt
poques places i molts espais interiors a les illes, es manté en
bona part del nucli urbà, especialment al centre.
D’altra banda, el centre urbà de Calella conserva en bona part la
morfologia de l’antic poble de pescadors: carrers estrets, cases
encalades de coberta inclinada de teula, de poca alçària... El de
Llafranc, sorgit al segle XIX com a lloc d’estiueig de famílies
benestants de la zona, manté la seva idiosincràsia tant a la
façana marítima com als dos barris d’eixampla, amb elements
arquitectònics molt interessants.
Els nuclis rurals són els que millor han preservat la seva imatge
tradicional, fins i tot els que han estat annexats al nucli principal,
com és el cas de Vila-seca.

Alguns barris perifèrics presenten una certa problemàtica urbanística i social

Els creixements urbans sorgits a la segona meitat del segle XX
per acollir la població immigrant atreta pel boom turístic es van
fer sense planificació, amb desordre tipològic, densitats
elevades, baixa qualitat constructiva. i desvinculades físicament
del nucli urbà.
Això ha comportat una sèrie de problemes: manca
d’equipaments, degradació urbanística i un cert grau de
marginació social...

Malgrat que el creixement no s’ha fet de forma ordenada, l’estructura de
Palafrugell presenta un cert grau de maduresa urbana que es trenca a la
perifèria, donant una imatge de ciutat “mal acabada”

Malgrat que a Palafrugell no s'ha produït mai una operació
d’eixample ben planificada, la major part del nucli té una
distribució en illes, encara que irregulars, que manté una
estructura cohesionada a partir del carrer. En canvi, els
creixements que es produeixen com a conseqüència del procés
d’expansió demogràfica de la segona meitat del segle XX tenen
una localització perifèrica i es fan amb molt desordre tipològic.
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El resultat ha estat una ciutat poc dibuixada, amb uns contorns o
vores mal definits que no donen la impressió de que la ciutat
estigui “acabada”. D’altra banda, alguns dels creixements de
major volumetries i densitats (la Punxa, la Sauleda, Av. Espanya)
s’han produït justament en la zona de contacte amb l’entorn no
urbanitzat.

El creixement urbanístic a la franja litoral no sempre ha respectat la fisiografia
i el perfil paisatgístic del territori

En els seus inicis, els nuclis costaners originats a partir de les
edificacions arran de mar (cases de pescadors, primeres
residències d’estiueig…), van créixer ocupant les zones planeres
annexes a la línia de costa. Com a conseqüència d’un procés
molt més expansionista en els anys 1960-1970 s’inicien algunes
operacions urbanístiques poc respectuoses amb el paisatge i el
perfil paisatgístic de la zona.
Així, es dóna l’alteració de la conca visual d’algunes cales a
l’ocupar els promontoris que les emmarquen (Sant Sebastià, les
Artigues…), l’eliminació de perfils visualment lliures, la
substitució de fites tradicionals (església, torre) per altres centres
d’atenció visual (blocs d’apartaments, el cas més emblemàtic
seria el de la “Colina del Sol”).
D’altra banda, les modificacions morfològiques que provoca el
creixement urbà en zones d’elevat pendent, tenen una sèrie de
conseqüències, no només de tipus paisatgístic, sinó també de
caire urbanístic (dificultat de manteniment), geològic (increment
d’erosió), etc.
Actualment, unes 170 ha de sòl urbà i urbanitzable es troben en
pendents superiors al 24%.

El desenvolupament dels nuclis costaners ha provocat alguns dèficits
urbanístics

El creixement dels nuclis costaners es va fer, en una
determinada època sense una planificació global, de manera que
el sistema viari desemboca en un nucli urbà congestionat.
Si bé la intensitat edificatòria no ha estat tant elevada com en
d’altres indrets de la Costa Brava, l’expansió en un territori
físicament limitat ha comportat alguns dèficits no resolts:
aparcaments, zones lliures, equipaments...
Històricament, moltes millores urbanes van venir de la ma de la
iniciativa privada a través d’entitats com l’Associació d’Amics de
Llafranc, l’Ass. d’Amics i veïns de Calella, etc. que reforcen la
idea d’arrelament al territori de la població visitant.
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Tot i que no es pot parlar d’una carència general d’equipaments al municipi, si
es pot parlar d’algunes deficiències

Pel que fa  la nucli principal, hi ha una manca de veritables
espais públics: bé per les seves petites dimensions, o per la seva
indefinició i manca de delimitació.
Als nuclis litorals hi ha una manca d’equipaments –aparcaments,
dotacions esportives, espais recreatius i culturals- i zones
verdes. Només hi ha equipaments esportius privats, i en
manquen totalment de socials, culturals o recreatius. L’únic
equipament públic és el de Calella, local que l’Ajuntament ha
cedit a l’Associació de Veïns i Amics de Calella que s’utilitza per
a tot tipus d’activitats: exposicions, conferències…
La característica fonamental dels nuclis rurals (Llofriu,
Ermedàs…) i els seus nous creixements (la Barceloneta) és la
dependència total del nucli de Palafrugell pel que fa a
equipaments i serveis.

El nucli de Palafrugell segueix un model de creixement en un nucli compacte,
amb una expansió continguda dins dels límits actuals

El creixement previst a Palafrugell nucli resta contingut dins dels
límits actuals, definits per l’anell viari al sud i al sud-est, el límit
amb Begur al nord, el carrer de Torroella i la carretera de Begur
al nord-oest i els barris de la Punxa i el Molí de Vent a l’oest. En
el futur, el creixement es centrarà més en omplir els buits
existents i en operacions de rehabilitació del casc urbà,
especialment del nucli històric.
Fora d’aquests buits interiors, resten unes 40 ha de sòl
susceptible de ser urbanitzat, una part del qual ja s’està
desenvolupant en l’actualitat (zona del Piverd), que es preveu
cobreixin la demanda de sòl residencial.
Es manté, doncs, una estructura en nucli compacte, amb una
densitat estimada de l’ordre dels 37 habitatges per hectàrea
urbana.

Els nuclis litorals estan sotmesos encara a una forta pressió urbanística que
perpetua el model d’ocupació extensiva del territori

Al conjunt Calella-Llafranc, amb un 40% en superfície de sòl
urbanitzable disponible es preveu un creixement en sostre
edificable entre el 5% (Llafranc) i el 10% (Calella). Aquesta
diferència es deu a que alguns dels plans que encara estan
pendents d’executar permeten un volum edificatori molt baix.
Tanmateix, això significa perpetuar el model d’ocupació
extensiva del territori.
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A Tamariu, el sòl disponible assoleix el 50% en superfície i les
perspectives de creixement, en gran part atribuïbles a l’espai
encara disponible a Aigua Xelida, són molt superiors a les
anteriors.
Si bé als nuclis litorals de Palafrugell la transformació del territori
no s’ha donat amb tanta intensitat com en la major part de zones
de la Costa Brava, el creixement s’ha produït desbordant l’escala
tradicional i això és viscut de manera negativa per gran part de la
població, tal i com s’ha manifestat en les diferents accions de
participació ciutadana realitzades en el marc d’aquests treballs.

Diagnosi: Espais verds urbans, espais lliures i espais periurbans

La dotació d’espai públic a Palafrugell nucli és insuficient en superfície (1,3
m2/hab), en distribució i en variabilitat tipològica

Palafrugell ha estat tradicionalment deficitari en espai públic
(plaça, parc, rambla, passeig…). Tot i que en els darrers anys
s’han creat algunes zones verdes en zones de nou creixement
(plaça Joan Coromines i Vigneau), la major part de la superfície
es concentra al centre i en zones pròximes (plaça de
l’Ajuntament, de les Palmeres, del Camp d’en Prats), mentre que
alguns barris (la Sauleda, Mas Marcort i Roella) no en tenen cap
a menys de 250 metres. Això dóna una dotació global del tot
insuficient i mal distribuïda.
A més, no són espais multifuncionals i la dotació en equipaments
(mobiliari, jocs infantils…) és baixa i hi ha una manca d’espais
per al passeig que actuïn de connexió entre els espais públics
existents.

L’habilitació com a espai públic dels terrenys de l’antiga fàbrica Armstrong és
una oportunitat per millorar aquesta dotació que s’haurà de completar amb les
altres grans àrees previstes en el planejament

Està en curs de realització l’adequació com a espai públic de part
dels terrenys de Can Mario i hi ha dues grans àrees més
previstes com a grans espais públics en el planejament: el
paratge de Torretes i el parc del Coll de la Morena.
El parc urbà de Torretes té un elevat potencial com a gran pulmó
d’una zona molt deficitària en espai públic (Mas Mascort, sector
Cases Noves) i a l’hora com a barrera verda entre la zona
industrial i la ciutat. Pel que fa al parc del Coll de la Morena, la
seva situació periurbana el faculta per definir les vores de la
ciutat en aquesta zona i ser la franja de transició entre el nucli i la
zona forestal de les Gavarres. Ambdues actuacions, estan
encara per definir.
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Tot i que no és percebut globalment com una necessitat, el dèficit d’espai
públic és també existent als nuclis litorals i rurals

La superfície de jardins privats i la proximitat de la platja i els seu
entorn, els camins de ronda fa que la percepció ciutadana en
quant a la necessitat de zones verdes no sigui evident.
Tanmateix, els dèficits s’han de considerar més des del punt de
vista de la funcionalitat d’aquests espais, més que de la
superfície total destinada a parc, jardí, espai lliure. Des d’aquesta
òptica, hi ha una manca d’espai públic per a la socialització
(plaça, passeig, rambla…) i de dotació d’equipaments per al
lleure i oci especialment enfocats a alguns sectors de la població
(infants, gent gran).
De la mateixa manera, a Llofiu i la Barceloneta, tot i que no es
pot parlar de mancança de zones verdes per la proximitat de
l’entorn natural, manca qualsevol tipus d’equipament (mobiliari,
jocs infantils,…).

Manca una concepció global dels espais públics com una xarxa connectada
entre sí i amb l’entorn no urbanitzat

Tot i que el planejament parla de sistema d’espais lliures, les
diferents zones verdes o espais públics –fins i tot les d’un mateix
sector- no estan connectats entre ells, i no existeix tampoc una
connexió efectiva o una continuïtat amb els espais agrícoles i
naturals, és a dir, amb l’entorn no urbanitzat.
Les diferents actuacions que es van realitzant per a la dotació
d’espais lliures es fan aïlladament i no s’han concebut uns
recorreguts o itineraris que les interrelacionin (rambles, passeigs,
vials arbrats de voreres amples…)
De la mateixa manera, tot i que el planejament parla de la
consideració d’alguns jardins privats com a franges de protecció i
defineix unes àrees d’actuació pública en sòls no urbanitzables
en situació periurbana, això no s’ha arribat a aprofitar per crear
una zona de transició entre l’espai urbà i l’entorn no urbanitzat,
que en faciliti el contacte i que ajudi a definir uns contorns de
ciutat amb menys intrusió visual.
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No s’apliquen criteris de sostenibilitat en el disseny, gestió i manteniment  de
les zones verdes urbanes

A la zona urbana del municipi hi ha uns 4.300 arbres, dels quals
un 67% són arbres d’espècies de fulla caduca, dels quals una
petita part –un 8%- són d’espècies autòctones (pollancre, àlber).
El terç restant es reparteix a parts iguals entre els planifolis de
fulla perenne, dels quals un 28% –un 4% del total d’arbres
plantats- correspon a espècies autòctones (alzina, surera,
olivera), i les coníferes, de les quals un 17% –un 3% del total-
són arbres d’espècies autòctones (pi blanc, pi pinyer).
Predominen doncs les espècies de fulla caduca sobre les de fulla
perenne i coníferes, molt més adequades per al clima del
municipi, i encara d’aquestes un percentatge molt baix correspon
a espècies autòctones, que són les que s’hi adapten millor i no
requereixen tanta cura, sobretot pel que fa a regs.

Diagnosi: Xarxa de camins i accessibilitat a l’espai natural

La normativa urbanística a Palafrugell desenvolupa disposicions específiques
per a la protecció de la xarxa de camins però en la pràctica aquesta no
sempre es compleix

El Pla general d’ordenació urbana especifica una sèrie de
mesures protectores de la xarxa de camins en sòl no
urbanitzable. Aquestes mesures fan referència tant a la titularitat
pública de la xarxa de camins rurals existent com a la prohibició
de les tanques i la obertura de nous camins en determinades
condicions.
Tanmateix, la realitat mostra algunes irregularitats en el
compliment d’aquestes disposicions. La manca d’una transcripció
gràfica clara i precisa, l’absència de referències concretes a
normes sectorials (lleis d’accés al medi natural, forestal…), junt a
la pressió urbanística que existeix sobre el territori poden explicar
aquestes irregularitats.

Les rutes que recorren diversos indrets d’interès del municipi tenen un nivell
d’utilització per sota del seu potencial

Palafrugell disposa de nombrosos elements que han permès el
disseny de recorreguts d’interès des del punt de vista natural,
paisatgístic i cultural. Aquests itineraris poden representar, no
només un complement a la oferta turística tradicional, sinó també
una infraestructura per als propis palafrugellencs.
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Tanmateix, la utilització d’aquestes rutes per a la passejada a
peu o en bicicleta està poc estesa. D’una banda, no existeixen
bones connexions entre els nuclis urbans i l’entorn no urbanitzat,
algunes barreres (la pròpia autovia del mar, alguns tancaments
de finques…) interrompen els recorreguts o en limiten
l’aprofitament., els itineraris no sempre són clars, ja que es
superposen senyalitzacions corresponents a diverses
administracions i de vegades en manca i finalment, les rutes
estan senyalitzades però no condicionades, (disseny adequat al
passeig, llocs de descans…).

Es detecta una opinió favorable per part de la població a potenciar iniciatives
que millorin l’ús dels camins per a vianants i ciclistes

La major part dels establiments turístics coincideixen en valorar
positivament les excursions a peu. Així, en l’enquesta de
valoració turística 1999/2000, el 78,6% dels establiments
manifestava que les excursions a peu són una oferta interessant
per als seus clients.
D’altra banda, moltes de les aportacions rebudes durant el
procés de diagnosi apunten a fomentar actuacions en aquest
sentit: recuperació de recorreguts tradicionals, recuperació del
camí de ronda, foment de l’ús de les bicicletes…

L’estructura urbana tant de Palafrugell com dels nuclis costaners dificulta la
connexió amb l’entorn no urbanitzat del municipi

A Palafrugell nucli, l’anell viari que l’envolta dificulta l’accés als
camins rurals tradicionals. A Calella i Llafranc, el creixement en
taca d’oli a partir del nucli tradicional a desdibuixat les rutes
tradicionals de manera que per anar a cercar els camins s’ha de
recórrer, en molts casos, una extensió considerable
d’urbanitzacions.
Tampoc no s’han aprofitat els elements naturals per garantir
aquesta connexió entre la trama urbana i l’entorn no urbanitzat.
Així, les rieres no han estat aprofitades com a eixos de connexió
al llarg dels quals es poguessin habilitat itineraris sinó que han
tendit a ser urbanitzades en major o menor grau. Algunes
d’aquestes rieres (Llafranc, Vila-seca…) encara tindrien un
potencial en aquest sentit.
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El Pla Especial de Protecció i Intervenció en el Patrimoni Històric de
Palafrugell constitueix el document bàsic sobre el que s’ha de
instrumentalitzar la preservació del Patrimoni Històric, des de l’òptica
municipal. 
En el Pla Especial de Palafrugell hi consten 153 fitxes d'elements
individualitzats, 17 fitxes d'elements específicament de caràcter arqueològic, 5
fitxes d'ordenació de conjunts arquitectònics de nuclis aliens al casc urbà, així
com altres de conjunts dins el propi casc urbà. Tots aquests elements
gaudeixen d'una protecció definida pel mateix Pla, que contempla tant la
unitat constructiva com l'entorn, si escau. 
Posteriorment a l’aprovació del PEPIPH l’any 1990, es va promulgar la Llei
9/1993 del Patrimoni Cultural Català. Considerant que l’esmentada Llei atorga
una especial  innovadora significació als ens municipals en la preservació del
Patrimoni Cultural l’anàlisi ha tingut molt en compte la conjunció d’ambdues
normatives.
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Diagnosi

El Pla Especial de Protecció i Intervenció en el Patrimoni Històrica deu anys i
escaig de la seva aprovació necessita una revisió i adequació a la nova
normativa sobre Patrimoni Històric

El Pla Especial de Protecció i Intervenció en el Patrimoni Històric
de Palafrugell és un document d’elaboració força correcte i molt
complet. Malgrat tot,  a més de deu anys de la seva aprovació
definitiva l’aportació de noves dades, d’experiència pràctica i molt
en especial la posterior promulgació d’una legislació que l’afecta
directament, cal plantejar-ne la revisió i adequació.
Revisió en quan, en aquests anys, s’han conegut valuoses
informacions històriques i tècniques que poden enriquir el
contingut de les fitxes.
Revisió també en quant l’aplicació pràctica ha comportat
experiències que cal considerar a fi de que el Pla no perdi la
seva eficàcia.
I revisió per incloure si cal nous elements. El Pla no pot quedar
fossilitzat, sinó que ha de restar obert a les noves manifestacions
de l’enginy palafrugellenc i incorporar-les si escau.
Adequació als preceptes que es desprenen de la Llei 9/1993 del
Patrimoni Cultural Català, promulgada amb posterioritat a
l’aprovació del Pla. Per exemple, a un seguit de fitxes encara hi
consta l’esment a la declaració com Paratge Pintoresc de 1972,
quan aquesta categoria s’ha de readaptar conforme l’actual
normativa.

Tot i la declaració de bé cultural d’interès nacional, amb la categoria de
conjunt històric, del sector del Port Bo de Calella de Palafrugell i de
delimitació del seu entorn de protecció el 1995, encara no s’ha elaborat un
Pla Especial per l’àrea afectada o adequat l’existent

Amb el Pla ja aprovat es va declarar bé cultural d’interès
nacional, per part de la Generalitat, el sector de Port Bo amb la
categoria de Conjunt Històric. La vigent legislació sobre
Patrimoni Històric, en concret els articles 20-21 de la Ley
16/1985 del Patrimonio Histórico Español i 33 de l’esmentada
Llei 9/1993, preveu per aquesta categoria l’obligació per part de
l'Ajuntament d’elaborar un Pla Especial de Protecció per l’àrea
afectada o adequar-ne un de vigent.
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Les Torres de Moros estan declarades bé cultural d’interès nacional per
ministeri de llei, categoria que no queda reflectida en el Pla Especial de
Protecció i Intervenció en el Patrimoni Històric de Palafrugell

En raó a les Disposicions Addicionals Primera de les
esmentades Ley 16/1985 i Llei 9/1993, les torres de moros estan
declarades béns culturals d’interès nacional per ministeri de llei.
De les 12 torres de moros catalogades en el terme municipal de
Palafrugell només una, la de Sant Sebastià de la Guarda, està
reconeguda en els instruments de planificació urbanística local
en la seva veritable categoria.

Les restes de la muralla medieval de Palafrugell estan declarades bé cultural
d’interès nacional per ministeri de llei i ni tan sols consten en el Pla Especial
de Protecció i Intervenció en el Patrimoni Històric municipal

Les probables restes, tot i a nivell arqueològic, de la muralla
medieval són també bé cultural d’interès nacional per ministeri de
llei –pels mateixos preceptes ja esmentats-, i ni tan sols consta
en el Pla Especial.

Quasi tots els elements declarats bé cultural d’interès nacional per ministeri
de llei no tenen delimitat l’entorn de protecció

Dels 13 elements (12 torres de moros i vestigis de les muralles
medievals) declarats béns culturals d’interès nacional només un
(la Torre de Sant Sebastià de la Guarda) té delimitat l’entorn de
protecció conforme estableix la vigent legislació al respecte
(articles 17-18 i 37 de les esmentades Ley 16/1985 i 9/1993,
respectivament).

Els inventaris de béns culturals d’interès nacional i jaciments arqueològics del
Departament de Cultura de la Generalitat i de l’Ajuntament no són coincidents

En el Catàleg de Monuments històrico-artístics, publicat el 1991
pel Departament de Cultura de la Generalitat, consten 10 béns
declarats d’interès nacional per ministeri de llei. Amb posterioritat
també s’han declarat el Port Bo de Calella i la Torre de Can
Mario. Dotze en total.
Conforme les dades municipals, només hi ha 3 béns culturals
declarats d’interès nacional en el terme municipal.
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PALAFRUGELL SISTEMES NATURALS

Superfície municipal protegida

Comunitats vegetals properes a la vegetació potencial

Altres espais d'interès

Muntanyes de Begur 20% de l'espai en el municipi

"Puig de Ses Forques, Ermedàs, Puig Pelegrí, el Rodonell i Puig Galliga"  
inclòs en el Catàleg d'Àrees d'Interès del Litoral Gironí.

Superficie municipal inclosa en el PEIN

Muntanyes      
de Begur
        7%

Gavarres
9%

16%

Sòl amb qualificació urbanística inadequada 8,4 ha

Número de plans especials/plans d'actuació per al sòl protegit 0

Gavarres <1%  de l'espai en el municipi

                                                                                        superfície           superfície
                                                                                        comunitat           municipal

  -  Alzinars                                                                       14,0 ha              0,5%
 -  Suredes                                                                       36,8 ha              1,4%
 -  Garrigues de coscoll i penya-segats litorals           24,6 ha              0,9% 
 -  Boscos mixtos d'alzines i pins                               248,1 ha              9,2%

Superfície municipal protegida pel planejament

Àrees de 
protecció agrícola

22%

Àrees de 
protecció vegetal 

i paisatgística
20%

Àrees de 
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especial
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Resta
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43%

Sup. 
Protegida

58%
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Elements significatius per a la diagnosi

El paisatge vegetal actual del municipi de Palafrugell és el resultat de la
combinació d’una sèrie de factors, tant abiòtics, bàsicament la geologia i la
climatologia, com biòtics, el més important dels quals, sens dubte ha estat
l’acció antròpica. L’home ha modificat l’entorn per adequar-lo a les seves
necessitats, de manera que el paisatge vegetal actual és la suma de totes les
accions passades que s’hi han portat a terme i de les que, amb més o menys
encert, cada dia s’hi estan fent. En el context del municipi, ha tingut una
especial rellevància, de manera general, la pressió urbanitzadora i, de
manera específica per les comunitats forestals, l’explotació de la sureda.
La pressió urbanitzadora, entesa com la ocupació del territori per les
infraestructures i activitats associades a la colonització urbana (vies de
comunicació, creixement de nuclis urbans, freqüentació…) té diversos efectes
entre els quals:

• fragmentació de l’entorn
• ruderalització dels ecosistemes
• introducció d’espècies no autòctones
• disminució de la biodiversitat

Pel que fa a les masses forestals, han sofert una important explotació durant
les èpoques d’extracció de suro als segles  XIX i XX, i altres activitats com la
reforestació amb pins, activitats mineres localitzades, etc., fets que van
provocar una fragmentació del paisatge a causa dels nombrosos camins que
es van haver de fer, línies elèctriques… L’explotació s’ha caracteritzat per la
manca de planificació, de manera que en data d’avui encara no hi ha cap
finca del municipi que disposi de Pla Tècnic de Gestió i Millora forestal
aprovat.
Així doncs, la major part del territori ocupat per vegetació espontània està
cobert per comunitats secundàries, bàsicament brolles, garrigues i pinedes de
pi blanc i pi pinyer, mentre que les comunitats potencials o climàciques de la
zona, resten reduïdes a algunes poques taques. Aquesta situació s’aprecia al
mapa 16, on s’ha representat l’interès de la vegetació en funció de la seva
proximitat a les comunitats climàciques. Algunes d’aquestes comunitats, com
les de penya-segats i les de platja es troben en una situació de regressió a
nivell general de Catalunya, pel fet d’anar associades a ambients molt
concrets i que coincideixen amb els més artificialitzats. Comentaris semblants
podrien fer-se per als hàbitats associats a zones humides.
Cal tenir en compte que a grans trets i exceptuant algunes excepcions, a
diferència d’altres poblacions del litoral, s’ha aconseguit preservar els valors
paisatgístics del territori. Així, per exemple, la zona de les Gavarres s’aprecia
com una zona de relleu suau totalment coberta per boscos, no és fins que
s’analitza la composició estructura de les comunitats quan s’aprecia el nivell
de degradació des del punt de vista fitosociològic. A la plana, s’ha configurat
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un mosaic de masos, conreus i turons arbrats que, a banda del seu interès
paisatgístic, tenen un valor elevat per a moltes espècies de fauna.
Les dades disponibles, semblen indicar que la degradació dels ecosistemes
marins no ha estat tan elevada, tot i que resten alguns interrogants sobre
l’impacte real de determinades activitats sobre algunes espècies (pesca
recreativa, garoïnada…). 
Tanmateix, la intensa ocupació del litoral i la demanda creixen de nous espais
urbanístics comporten una degradació del paisatge, tant des del punt de vista
de la qualitat estètica com de la vivència humana de l’espai. La multiplicitat
del usos (bany, passeig, varatge i circulació amb diferents tipus
d’embarcacions…) que es demanden al mateix espai –platja- en el mateix
moment provoquen conflictes per als quals els mecanismes de control
existents s’han manifestat insuficients. 
Els nombrosos instruments de planificació amb connotacions de protecció
definits per a la zona litoral atorguen al litoral de Palafrugell el grau de
protecció més elevat de la Costa Brava, tanmateix, a hores d’ara, no s’han
desenvolupat encara els mecanismes de gestió que desenvolupin aquests
instruments. Un dels reptes que es plantegen per al Pla d’Acció és encaixar
sota criteris de sostenibilitat les nombroses iniciatives que en aquest moment
s’estan desenvolupant al litoral per part de diversos estaments amb objectius
diferents però complementaris i donar criteris per a l’adaptació de les normes
municipals a totes i donar criteris perquè les normes municipals les integrin de
manera compatible. 
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Diagnosi: comunitats terrestres i medi natural i rural

Les comunitats forestals properes a la vegetació climàcica només ocupen el
11% de la superfície municipal però hi ha potencial de recuperació

La pressió antròpica ha transformat la major part dels boscos en
comunitats secundàries: brolles, brolles arbrades, garrigues i
pinedes secundàries (pi blanc i pi pinyer). mentre que els boscos
originaris (alzinars i suredes) es troben reduïts a petites taques
restringides a alguns petits turons que es poden trobar a la plana
i en zones més ombrívoles: és el cas de les suredes de l’est
d’Ermedàs, i les de Lladrés i NE del Puig Pelegrí, les més ben
constituïdes del municipi; i del retall d’alzinar pur de la riera de
Mas Batllia i altres alzinars en galeria (riera Grossa, d’en Mas
Mascort…)
Tanmateix les brolles silicícoles arbrades que cobreixen gran
part del sòl tan a les Gavarres com al litoral, són estadis de
degradació de la sureda que, podria arribar a regenerar-se amb
una gestió adequada. Unes 8 ha d’aquests boscos amb potencial
de regeneració estan qualificats com a zones urbanizables.

Malgrat que el grau de fragmentació i antropització ha empobrit l’espai pel
que fa a l'extensió dels ecosistemes semi-naturals, ha format un mosaic
d’ambients d’interès paisatgístic i faunístic

El mosaic format per alguns elements de l’espai agrícola
(marges, closes, tanques vegetals, paret seca, basses) junt amb
els turons forestals juguen un paper molt important en la visió
estètica de la plana i a l’hora configuren un ambient interessant
per a la diversitat faunística.
Això ha estat reconegut a nivell supramunicipal, a l’haver-se
delimitat la zona “Puig Ses Forques, Ermedàs, Puig Pelegrí i
Puig Gallifa” en el catàleg d’Àrees d’Interès del Litoral gironí com
una àrea d’interès per a la connexió biològica entre les Gavarres
i els massissos litorals.

Les comunitats associades a hàbitats específics, algunes de gran valor com
les de penya-segat, han disminuït notablement en superfície

Un dels ambients característics de què disposa el municipi són
els penya-segats litorals, continuació dels de Begur, dels quals a
tot Catalunya només n’hi ha en una superfície de 225 ha (una
quarta part de la qual estaria a Palafrugell). És una comunitat
que acull espècies rares i singulars.
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El cas més extrem és el de les platges sorrenques, comunitats
molt interessants que han anat quedant reduïdes a molt poques
localitats donada la intensa freqüentació d’aquests espais. A
Palafrugell només resten platges arenoses amb comunitats
nitròfiles a Llafranc.

La inexistència de cursos hídrics permanents i la degradació de la vegetació
de ribera atorguen una gran importància a les fonts, basses i bassals

Al municipi no hi ha vegetació de ribera ben constituïda (excepte
alguns alzinars en galeria, s’ha anat transformant en canyars,
creixenars) ni cursos d’aigua que mantinguin un cabal en
circulació durant tot l’any, per això la funció d’aquest punts
d’aigua més o menys permanents com fonts, basses i bassals en
zones ombrívoles és destacada des del punt de vista faunístic.
D’una banda pels cicles vitals que permeten establir i de l’altra
per la funció d’abeurador i cacera per una gran nombre
d’espècies. Són nombroses les espècies que depenen d’una
manera o altra d’aquests punts d’aigua.
Tot i que n’hi ha de lligats als llits de les rieres o fonts que amb
prou feines aguanten l’estiatge, i deixant de banda basses o
cisternes que puguin haver-hi en masos o finques, l’únic punt
d’aigua permanent durant tot l’any de dimensions destacables és
la bassa de can Vidal, a Ermedàs. Altres indrets on es donen
aquestes condicions són la font d’en Cruanyes, la font de la
Teula, la riera de Cala Pedrosa…

Malgrat l’elevat grau d’antropització, el municipi conserva una sèrie
d’elements d’elevat interès tant en les espècies de flora com de la fauna

Algunes espècies de flora i fauna d’interès es troben presents als
espais d’interès natural del municipi, refugiats en hàbitats
específics: fondalades humides penya-segats litorals... Dins de la
flora destaquen algunes espècies singulars com la viola
arborescent (Viola arborescens), el plantatge subulat (Plantago
subulata subsp. subulata) i la lleterassa arborescent (Euphorbia
dendroides), tampoc són massa abundants Limonium minutum i
L. Virgatum. També cal citar la pulicària d’olor (Pulicaria odora), i
altres espècies singulars, encara que no tan rares en el conjunt
de les comarques gironines com l’orval (Hypericum
androsaemum).
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Dins la fauna, s’han localitzat el turó (Mustela putorius), el falziot
pàl·lid, el corb marí emplomallat (al límit amb Begur), del qual hi
ha molt poques parelles a Catalunya. Pel que fa a la tortuga
d’estany (Emys orbicularis), encara que està citada en la zona,
és difícil la seva presència  degut a la manca d’hàbitat adequat,
malgrat que seria possible a la bassa de can Vidal.

Una de les principals problemàtiques dels espais naturals del municipi prové
de la manca de connectivitat biològica

Dins els elements que fan un efecte barrera sobre les
connexions biològiques cal destacar les carreteres d’una certa
envergadura, com és el cas de l’Av. del Mar i la carretera de
Palamós, i les zones urbanes, que en el cas de Palafrugell nucli
aïlla completament les dues grans àrees naturals del municipi.
També les tanques en terrenys forestals limiten els moviments
de moltes espècies de fauna, podent arribar a comprometre
l’estat de les seves poblacions.
En un territori on els cursos fluvials han perdut entitat com
connectors biològics, s’han de potenciar altres elements com
marges de conreus, tanques vegetals, regs, etc. A Palafrugell, a
més els connectors s’han d’establir a través d'espais situats a
cavall dels municipis veïns. En aquest sentit, la zona de la Plana
d’Aubi-Ermedàs-Puig Pelegrí-el Rodonell (i la zona adjacent de
Mont-ras) ha estat destacada en el Catàleg d’Àrees d’Interès
Natural del Litoral Gironí que està en fase de realització.

Algunes localitats d’interès per al medi natural coincideixen en zones molt
freqüentades

Alguns indrets, com les fondalades on es situen la font de la
Teula i la font d’en Cruanyes tenen un valor ecològic rellevant
dins el municipi, com a refugi de diverses espècies (tant de flora
com de fauna) que no tenen altres hàbitats que reuneix
condicions favorables per la seva supervivència.
La gestió d’aquests espais com a àrees de lleure ha de tenir en
compte aquesta circumstància, evitant agressions com la que
significa, per exemple, la plantació d’espècies forànies a la font
de la Teula.
D’altra banda, els penya-segats són un dels ambients més
vulnerables i cal centrar l’atenció en actuacions com el disseny
del camí de ronda, ja que les zones de fàcil accés tendeixen a
ruderalitzar-se ràpidament i la proximitat dels jardins, ja que les
plantes al·lòctones s’hi estenen amb facilitat.
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Un 14% de les espècies de flora citades al municipi corresponen a espècies
al·lòctones

Segons les dades de que es disposa fins al moment aquest
elevat percentatge situaria a Palafrugell com la localitat amb una
proporció més alta d’espècies introduïdes. En general, però tot el
litoral de la Costa Brava té un percentatge de tàxons al·lòctons
molt elevat, i això és conseqüència de la intensa acció humana
(jardins, plantacions…) i d’un clima poc fred que permet que
aquests plantes foranies visquin a l’hivern, cosa que no passa a
l’interior.
Ja s’ha vist que aquestes espècies poden ser una amenaça per
a algunes comunitats vulnerables. En el cas de la fauna, no s’ha
pogut confirmar l’existència de problemàtiques semblants però
caldrà estar atents a algunes espècies foranies la presència de
les quals ja es coneix en zones veïnes.

Diagnosi: ecosistemes marins i medi litoral

Palafrugell disposa de més d’onze quilòmetres de costa que comprèn alguns
dels indrets de major valor paisatgístic del litoral català, tanmateix, el grau
d’ocupació urbana (63%) és superior a la mitjana de la Costa Brava (53%)

La costa del municipi de Palafrugell és fruit de l’entroncament
entre la Serralada litoral catalana, aquí representada pel massís
de Begur, i el mar. L’heterogeneïtat litològica d’aquest massís és
el que dóna lloc a la forta articulació d’aquesta costa, amb
successió de penya-segats, cales... La conjunció de la
composició i estructura geològica i els fenòmens d’evolució del
relleu han donat lloc a indrets de gran valor paisatgístic.
Tanmateix, moltes conques visuals de cales i de platges han
quedat alterades per la ocupació dels promontoris que les
emmarquen (muntanya de Sant Sebastià, les Artigues, etc.),
impedint que es gaudeixi d’un entorn visualment lliure.

A manca d’estudis bionòmics complets dels fons marins propers al municipi,
les dades existents ja denoten la presència d’elements de gran valor

Els fons marins de Palafrugell compten amb la presència de
comunitats marines d’elevat interès, com els alguers de
posidònia (davant de Llafranc, de la Musclera..) i les formacions
de coral·lígen (Ullastres…), on es donen algunes espècies que
globalment estan en regressió (nero, cavallet de mar)
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Les citacions d’ocells marins sobretot a la tardor-hivern i les de
cetacis a unes milles davant la costa són també una aportació
destacable.

Els controls que es fan en l’actualitat no evidencien afectacions reals a la
qualitat del medi marí i litoral, mentre que l’afectació d’algunes activitats
puntuals està per determinar

Les dades de control de qualitat de les aigües i de la sorra de la
platja dutes a terme pel Departament de Medi Ambient donen
resultats molt positius al municipi, igual que altres índexs més
globals, com l’INCA, per al qual s’obté la qualificació màxima.
També els alguers de posidònia, en la seva estació de control de
Llafranc, registren una evolució positiva en l’estat d’aquesta
comunitat.
Tanmateix, però manquen estudis concrets de l’ambient marí al
municipi que ajudin a avaluar la incidència real d’algunes
activitats concretes, com la recol·lecció de garoines, pesca
submarina, freqüentació de fons marins d’alt valor ecològic….

La coordinació de les diverses iniciatives de seguiment del litoral que s’estan
duent a terme podria aportar un major coneixement del domini litoral a
l’administració municipal i a la població en general

Són diverses les entitats que col·laboren en campanyes de
seguiment d’aspectes específics del litoral en el marc de
campanyes més o menys institucionalitzades. L’intercanvi
d’informació entre aquestes entitats i la implicació d’altres
estaments (regidoria de medi ambient, Escola del Mar,
escoles…) podria millorar el coneixement del medi marí, donant
criteris per a la seva gestió i, a través d’un millor coneixement,
aconseguir un major grau de sensibilització dels diferents usuaris
del domini litoral i marí.

Diagnosi: impactes i aspectes significatius

Part del territori de Palafrugell, tant terrestre com marí, està sota règim de
protecció, però encara no es disposa d’instruments de gestió d’aquests espais
protegits

Al municipi de Palafrugell hi ha dos àrees pertanyents al Pla
d’Espais d’Interès Natural (PEIN): “Gavarres”, zona oest i sud de
Llofriu i “Muntanyes de Begur”, algunes àrees litorals: Puig Gruí i
entorn riera del Mas Batllia i zona del Cap Roig. Tot i que
l’aprovació del PEIN data de l’any 1992, a hores d’ara encara no
es disposa d’instruments de gestió d’aquests espais protegits.
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L’aprovació de les normes especials de les Gavarres i del Pla
Especial de protecció del medi natural i del paisatge dels espais
Muntanyes de Begur i el nou espai “Cap Roig-Castell”, tots elles
iniciats, haurà de dotar aquestes àrees d’uns criteris de gestió
adequats a la seva realitat.

La principal amenaça sobre les comunitats terrestres i el paisatge és
l’artificialització associada als creixements urbanístics

L’impacte potencial més rellevant que es dóna a la zona és la
pèrdua d’hàbitats pels creixements urbanístics que afecten zones
d’elevat interès. Aquests tenen un efecte directe en tant que
eliminen la coberta vegetal natural, però també altres efectes
indirectes com la inducció a la ruderalització de les zones
properes i la introducció d’espècies foranies, entre d’altres.
Aquest impacte és especialment significatiu quan afecta a
hàbitats que actualment ja tenen una superfície reduïda i que es
troben en mal estat de conservació: vegetació de zones humides
(marges de rieres…), sureda, alzinar
Els creixements urbanístics, encara pendents d’execució, que
afecten zones d’elevat interès es concentren majoritàriament a la
franja litoral i afecten també negativament el paisatge, ja que
introdueixen elements que trenquen els límits visuals de les
conques i alteren l’alternança cromàtica entre vegetació i
topografia.

La intensa ocupació humana és el principal impacte potencial sobre els
ecosistemes litorals i marins i afecta negativament la percepció humana de
l’espai

Les ràtios estimades de 2,24 m2 de platja per usuari i de 7,34 m
de costa per embarcació en moments de màxima ocupació,
donen idea de la intensitat d’ús estacional d’aquesta zona del
municipi.
Si bé, les dades existents no permeten avaluar els efectes reals
sobre els ecosistemes derivats de les múltiples activitats que s’hi
desenvolupen el que si s’ha fet evident és el conflicte d’usos
existent i la percepció negativa per part d’una part important de la
població.
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Elements significatius per a la diagnosi

El terme de Palafrugell comprèn dues àrees incloses en perímetres de
protecció prioritària contra incendis forestals. Els Perímetres de Protecció
Prioritària (PPP) estan inclosos en les 30 zones d’alt risc d’incendi forestal
que el Servei de Prevenció d’Incendis Forestals ha delimitat en el territori
català. Aquestes zones inclouen les unitats geomorfològiques amb
característiques forestals homogènies on el risc d’incendi amenaça greument
l’equilibri ecològic i la seguretat de les persones i béns. A Palafrugell, les
estadístiques dels darrers anys donen una baixa incidència, en termes
comparatius amb la resta del territori, pel que fa al nombre d’incendis i la
superfície afectada.
El municipi disposa d’un Pla Bàsic d’Emergència Municipal (PEM) elaborat
per l’Àrea de Protecció Civil de l’Ajuntament l’any 1994 (aprovat el juny de
1995). En aquest Pla, s’analitzen les diferents situacions que poden
comportar un risc (tant d’origen natural com antròpic) i se’n avalua la
magnitud tenint en compte la probabilitat d’ocurrència i la magnitud dels
danys que es poden ocasionar.
En base a aquesta anàlisi, dins els factors que tenen un origen natural, és
valoren com a riscos més importants, en primer lloc el d’incendis forestals i en
segon lloc el d’inundacions, a més de les nevades i gelades.
El risc d’incendi forestal és una situació que es dóna per la conjunció de
característiques intrínseques al règim climàtic mediterrani i la pressió
antròpica sobre el territori. L’any 1998 es va procedir a la redacció d’un Pla
d’Actuació municipal per a incendis forestals i en el marc d’aquests treballs
del PALS s’està realitzant una Pla de Prevenció dels incendis forestals.
Pel que fa al risc d’inundacions, en aquest factor de risc es combinen les
situacions d’avingudes estacionals, associades al règim torrencial dels petits
cursos fluvials del municipi, amb la ocupació urbana dels llits naturals de
desguàs. 
Tot i que el PEM contempla la redacció d’un Pla Especial d’Inundacions i
Ventades, aquest no s’ha realitzat de moment.
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Diagnosi

Sense ésser una problemàtica generalitzada, algunes zones puntuals poden
veure’s afectades per risc d’esllavissades

Les esllavissades poden produir-se, entre d’altres
circumstàncies, quan hi ha dipòsits de vessant que es comporten
com a nivell lliscant quan acumulen aigua. Aquest cas es dóna
en la zona del Molí de Vent on s’està produint un creixement
urbà al peu de vessants amb pendents d’entre el 10 i el 20 % i
recoberts per materials col·luvials compostos per llims i argiles,
que en moments de pluges fortes poden provocar el lliscament
del vessant.

Tot i que l’índex de risc d’incendis és elevat, la seva rellevància ha estat poca
en els darrers anys.

Des de l’any 1970, s’han declarat a Palafrugell un total de 67
incendis forestals que ha cremat un total de 307 ha. El més
important va ser el que va cremar al paratge del Catalanet
(Llofriu) el 24 d’agost de 1975, causat presumiblement per
fumador(s) i que va afectar un total de 205 ha.
Tanmateix, el risc d’incendi és elevat, tant per la combustibilitat
de la vegetació com per la intensa humanització del territori. El
Pla de prevenció d’incendis forestals que es redactarà com a
complement dels treballs del PALS servirà per tenir una
informació més detallada de la incidència d’aquest risc i de les
mesures de prevenció necessàries.

El risc d’inundacions ha estat magnificat per la ocupació urbana del territori

La urbanització del territori i la ocupació de les zones
naturalment inundables augmenta el risc d’inundacions, d’altra
banda, intrínsec al règim mediterrani. D’una banda, perquè
s’augmenta la freqüència en que es produeixen aquests
fenòmens ja que, amb menors intensitats de pluja s’assoleixen
els mateixos cabals en superfície i de l’altra perquè s’afegeix un
component de risc, al posar-se en perill la seguretat dels béns i/o
de les persones.
Els punts més conflictius són les rieres de Tamariu i Llafranc que
entronquen directament amb la zona urbana d’aquests nuclis.
També al nucli de Palafrugell, la situació de la trama urbana en
una conca de recepció d’aigües pluvials provoca situacions de
desbordament quan, en moment de fortes pluges, el sistema de
clavegueram no pot absorbir tot el volum que d’aigua que s’ha
d’evacuar.
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No s’han detectat problemes generals de contaminació de les aigües deguts a
activitats industrials però hi ha alguns factors de risc que caldrà controlar

No hi ha una problemàtica manifesta de contaminació d’aigües
subterrànies i/o sòls a Palafrugell. Els problemes de qualitat de
les aigües es basen sobretot en la seva elevada salinització com
a conseqüència de la sobreexplotació.
Tanmateix, l’aplicació dels residus procedents de les activitats
ramaderes com a adob pot generar uns excedents de nutrients
que poden passar a les aigües subterrànies, sense que a hores
d’ara hi hagi dades suficients per corroborar-ho. De la mateixa
manera caldrà tenir en compte aquests aspectes a l’hora de
efectuar el control de les activitats industrials, trobant-se a faltar
un inventari exhaustiu dels tancs subterranis de combustibles i
altres matèries potencialment perilloses.

El risc associat al transport de mercaderies perilloses, si bé no assoleix nivells
que es puguin considerar per sobre del que és normal, requereix una atenció

El transport de mercaderies perilloses no té una incidència
especialment rellevant a Palafrugell en tant que no es donar una
concentració en el municipi ni en els seus voltats d’activitats
industrials que indueixin aquest tipus de transport.
Tanmateix, és un risc que no es pot descartar en els nostres
dies, donada la intensitat dels fluxos de matèria i productes que
majoritàriament es transporten per carretera. Més, quan part de
la xarxa de circulació d’aquests vehicles transcorren per l’interior
del nucli urbà.

El municipi disposa d’una reglamentació bàsica per a l’actuació en cas
d’ocurrència de situacions de risc que no ha estat del tot desenvolupada

L’Ajuntament de Palafrugell disposa d’un PEM que avalua l’índex
de risc associat a diversos factors tant d’origen natural com
antròpic i que, en base a aquesta avaluació, estableix quins
plans especials de prevenció caldria desenvolupar.
La fase de desenvolupament ha estat iniciada en el cas dels
incendis forestals, el factor amb un índex de risc més alt, amb la
redacció del Pla d’Actuació Municipal. La resta de Plans
Especials previstos no han estat desenvolupats.
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Tot i que l’anàlisi que es fa en el PEM és força completa, es troben a faltar
alguns riscos potencials.

Tot i que no hi ha constància històrica d’efectes de moviments
sísmics al municipi, és un risc que no es pot descartar i que, tot i
la poca probabilitat d’ocurrència la magnitud dels danys pot ser
elevada. De la mateixa manera, no es considera la probabilitat
d’ocurrència de les esllavissades, quan és un fenomen a tenir en
compte que sol anar relacionat amb episodis de pluges intenses i
que podria afectar a alguns indrets del municipi com els nous
creixements a la zona del Molí del Vent o a les zones d’Aigua
Xelida urbanitzades més en precari.
Finalment, donat que la pròpia legislació de protecció de
l’ambient atmosfèric estableix els protocols d’actuació en el cas
d’alerta a la població per superació dels llindars admissibles
d’ozó troposfèric, es considera adient incorporar aquestes
prescripcions al nivell de concreció del municipi en el propi PEM,
ja que Palafrugell es troba dins la zona sotmesa a controls
periòdics.
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Aspectes significatius per a la diagnosi

Els eixos viaris principals que connecten Palafrugell amb l’exterior són la C-31
que entra al terme des de Mont-ràs (antiga C-255 cap a Palamós) i, vorejant
el nucli de Palafrugell pel nord, continua cap a Regencós (antiga Gi-650).
Forma part de l’anomenat eix costaner del Vendrell a Figueres i és la via de
connexió cap a Barcelona, en sentit sud i cap a Regencós, Pals, Torruella i
Begur en sentit nord. La C-66, de Palafrugell a Banyoles, (antiga C-255 cap a
la Bisbal d'Empordà i Girona) es separa de l’anterior just abans de creuar el
terme municipal entre Palafrugell i Mont-ras, i discorre pel peu de les
Gavarres, travessant el nucli de la Barceloneta. 
Al marge d‘aquestes vies cal fer esment de les comunicacions establertes
entre el nucli de Palafrugell amb els pobles costaners, en què destaca
l‘autovia a Calella i Llafranc. 
La vialitat tant a Palafrugell nucli com als nuclis de la costa és complexa. Al
nucli, les vies d’accés al centre, que concentra la major part d’oferta
comercial, són molt poques, estretes i sovint amb dificultats per a la mobilitat
tant per vianants com per vehicles. Als pobles de la costa, el creixement s’ha
produït sense una planificació global i les vies d’accés creen un efecte
d’embut que es concentra en la façana litoral. 
Les dades consultades denoten una forta dependència del vehicle privat, amb
un índex de dependència del 61,7%. No es disposa de dades històriques per
avaluar l’evolució en el temps d’aquest indicador, però dades indirectes, com
l’evolució en el nombre de vehicles per llar, l’increment dels desplaçaments
per motius de feina, etc fan pensar que és una tendència a l’alça.
Paral·lelament, la incidència del transport col·lectiu per carretera  és molt
baixa.
La mobilitat és un factor que té molt a veure amb l’estructura urbana, el fet
d’existir diferents nuclis amb una manca important d’equipaments i serveis
(escoles, comerços, etc.) crea una dependència més gran del vehicle privat.
Per  altra banda, l’activitat econòmica i la oferta de treball en el propi municipi
també té una repercussió directa en la mobilitat. 
El disseny urbà s’ha anat fet sota una concepció que respon al esmentat
protagonisme de l’automòbil, com ha estat passat generalment en els nostres
pobles i ciutats, però a Palafrugell encara no s’ha iniciat de manera decidida,
com si ha succeït en altres llocs, el procés de conversió cap a un altre disseny
de ciutat amb un paper més rellevant per al vianant i altres mitjans de
transport alternatius com la bicicleta.
Dins aquest nou concepte de disseny urbà, el transport públic ha de jugar un
paper important, assignatura pendent de moment pel que fa a Palafrugell.
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Diagnosi

L’accessibilitat a Palafrugell per carretera és bona però no pot absorbir la
intensitat de trànsit en algunes èpoques de l’any

Els accessos per carretera a Palafrugell formen part de les vies
que uneixen ciutats com Barcelona i Girona a les poblacions de
la Costa Brava centre Tot i que l‘IMD (intensitat mitjana diària de
vehicles) de les carreteres que travessen el municipi al llarg de
l‘any és globalment inferior a la mitjana catalana, és
especialment problemàtic per la seva alta congestió viària durant
l‘estiu i els caps de setmana, atès l‘elevat volum de trànsit que
genera la presència de turistes i de segona residència.
Aquest efecte estacional es reflecteix en les dades. Així, la C-31
entre Palafrugell i Palamós registra una IMD de 34.866 vehicles
al mes d’agost, mentre que la mitjana anual és de 22.805
vehicles al dia i la afluència en un mes d’hivern és de l’ordre de
17.000 vehicles al dia.

El projecte de millora de la C-31 pot causar un fort impacte sobre el territori,
dificultant encara més, l’accessibilitat als camins tradicionals

El projecte de millora de la C-31, que inclou el desdoblament de
l’actual carretera i la creació d’una variant d’accés a les platges
de Palafrugell, comporta un efecte barrera important sobre el
territori a l’hora que significa l’afectació directa a una zona
considerada d’elevat interès natural i paisatgístic com és la plana
de l’Aubi.
Les al·legacions presentades durant el període d’informació
pública han fet replantejar l’execució de la variant. Tanmateix, el
propi projecte de desdoblament, sinó s’acompanya de les
necessàries mesures de permeabilització pot agreujar
l’accessibilitat i continuïtat dels camins rural tradicionals.

Palafrugell presenta un índex d’incidència de l’ús del vehicle privat molt elevat

Tot i que el protagonisme de l’automòbil és un fet generalitzat en
els nostres pobles i ciutats, a Palafrugell pot afirmar-se que la
seva incidència és superior a la mitjana, amb el 61% dels
desplaçaments per mobilitat realitzats en vehicle privat.
Dels 11.771 desplaçaments diaris que es realitzen a Palafrugell
per motiu de treball o estudi, 7.192, es realitza en vehicle privat.
El percentatge és molt superior si s’analitzen només els
desplaçaments externs, és a dir els que es realitzen des de o cap
a altres municipis, arribant a més del 80%.
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Les dificultats per a la circulació a Palafrugell requeririen d’un pla global
d’acció per a la millora de la mobilitat però fins al moment només s’han
realitzat actuacions puntuals

La xarxa de carrers del nucli urbà, organitzada sobre un anell
perifèric encara incomplet que voreja el nucli, presenta
problemes en els accessos al centre. Igualment, l’estructura de
les poblacions costaneres provoca problemes d’accessibilitat
entre els diferents sectors i especialment al centre urbà. De fet,
les qüestions relacionades amb la mobilitat  (congestions al
centre, dificultat per a la circulació amb vehicle, i sobretot, la
demanda d’aparcaments) han estat de les més remarcades en
l’enquesta i en les aportacions fetes durant les accions de
participació.
Fins al moment, les actuacions realitzades per a la millora de la
mobilitat han estat puntuals (dotació d’aparcaments dissuassoris
en la temporada turística, implantació de zones blaves, etc) i no
s’emmarquen en un pla d’actuació global per a la millora de la
mobilitat. Aquest pla hauria de dissenyar un esquema viari global
per al municipi, amb la definició dels carrers que es consideren
accessos, dels itineraris preferents per als vianants, etc.

L’espai urbà dissenyat amb criteris de prioritat per als vianants està molt poc
estès

La implantació de mesures de foment de la mobilitat a peu és
encara molt incipient. No existeix un pla estratègic global sinó
que es van fent algunes actuacions coincidint amb millores
urbanes generals. Aquestes actuacions estan compartides per
dues regidories diferents: l’àrea d’urbanisme i l’àrea de serveis,
cosa que pot dificultar-ne la coordinació.
La creació d’illes de vianants o de zones de prioritat invertida
afecta només a uns pocs carrers, com alguns del nucli antic de
Palafrugell i Calella i el passeig marítim de Tamariu, que
globalment representen l’1% de la totalitat de la xarxa viària
urbana del municipi.

Existeixen problemes per a la mobilitat a peu en alguns carrers de Palafrugell
nucli

Alguns carrers del centre de la vila mostren en general un
disseny poc adequat per al trànsit a peu (voreres molt estretes,
irregulars): Caritat, Quatre cases, Constància, Santa Margarida,
Raval superior, de la Lluna…
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Alguns d’aquests carrers coincideixen amb zones de
concentració comercial i/o amb vies de trànsit intens, la qual
cosa aporta majors dificultats a la mobilitat.

No es fomenta l’ús de la bicicleta que té un potencial d’utilització afavorit per
l’estructura del municipi

L’estructura del municipi articulat en nuclis separats per
distàncies curtes i un relleu relativament pla, fa que la utilització
de la bicicleta com a mitjà de transport sigui una bona alternativa
per a determinats sectors de la població, tant resident com
estacional. Tanmateix, no hi ha cap via del municipi habilitada
específicament per als ciclistes: l’únic projecte existent, el carril
bici de l’Av. Del Mar es troba en fase de projecte i encara no té
dotació pressupostària ni data d’execució.
Tampoc no es fomenta explícitament l’ús d’aquest mitjà de
transport, ni des de la pròpia administració municipal
(senyalització, creació d’aparcaments específics …) ni des del
sector turístic (oferta de lloguer de bicicletes als establiments
turístics…). Cal tenir en compte que aquesta qüestió ha estat
una de les més demandades en les diferents accions de
participació.

El transport públic, per al qual només existeix una alternativa, només té una
incidència del 7% en el total dels desplaçaments per mobilitat obligada

El protagonisme del vehicle privat, esmentat abans, es relaciona
amb una baixa incidència del transport públic que absorbeix un
1,4% dels desplaçaments interns, un 18,5% dels que tenen per
origen Palafrugell i un 12,5% dels que tenen com a destí
Palafrugell.
La única alternativa existent és el transport col·lectiu per
carretera donat en concessió a SARFA, SA. Disposant d’una
estació de tren a una distància de 22 km (Flaçà) no s’ha estudiat
la viabilitat de mecanismes de comunicació intermodals.

Només el 4% dels desplaçaments per motius de feina es realitzen en
transport públic

Analitzant els principals destins de mobilitat obligada dels
palafrugellencs, la incidència d’aquest mitjà de transport és més
gran quan més llarg és el recorregut, així, l’autobús de línia
s’utilitza en un 42% dels viatges a Barcelona, i el 32% dels
desplaçaments a Girona. En canvi a Palamós només absorbeix
un 7% dels desplaçaments i un 2% dels de Begur. Cal tenir en
compte però, que Girona i Barcelona tenen una incidència
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important com a destí d’estudis, tipus de desplaçament en que la
incidència del vehicle privat és menor per definició.
En canvi, en el cas dels desplaçaments per motius laborals,
només un 4% dels trajectes utilitzen el transport públic. En
relació als destins majoritaris, les limitacions vindrien donades
per la freqüència o l’ajustament dels horaris més que per les
durades dels trajectes.

Més d’un 20% dels desplaçaments en transport col·lectiu corresponen a
mobilitat entre Palafrugell i els nuclis costaners

El transport col·lectiu entre Palafrugell i els nuclis de Calella,
Llafranc i Tamariu, és utilitzat per prop de 100.000 persones, que
representen gairebé una quarta part del nombre de viatgers total
anual en aquest mitjà de transport.
La utilització d’aquest mitjà de transport va registrant un lleuger
increment però encara està molt per sota de les seves
possibilitats tenint en compte les intenses relacions de mobilitat
entre els nuclis litorals i la vila. Així, la incidència del transport
públic i col·lectiu en els desplaçaments interns del municipi per
mobilitat obligada només assoleix l’1,4%.

La iniciativa de bus urbà que es va dur a terme durant l’any 2000 no va
funcionar

Les xifres de mobilitat apunten a una conveniència de disposar
d’un mitjà de transport públic d’àmbit municipal, però la única
experiència existent fins al moment no va reeixir.
Així doncs, caldria plantejar una major adequació del transport
públic a les necessitats reals (horaris, freqüències, disseny i
ubicació de les parades… ), tenint en compte les possibilitats
d’establir connexions entre les diferents entitats de població del
municipi.
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Diagnosi

L’Aubi ha perdut l’entitat que havia tingut anteriorment com a curs fluvial

El sistema de l’Aubi (rieres de Vila-seca, Santa Margarida, Aubi),
que juntament amb la riera Grossa de Pals, constitueix el
principal sistema hidrogràfic del municipi, està molt modificat ja
que en molts trams del seu traçat queda restringit a un estret
canal a la vora dels camins o entre els camps.
Tot i que és un curs de règim torrencial i de marcada
estacionalitat referències històriques apunten a una recessió dels
cabals en els darrers anys que pot atribuir-se a diversos factors:
part de l’antiga capçalera de l’Aubi està ocupada pel nucli de
Palafrugell, un volum important aigües pluvials que alimentarien
la conca són desviades al clavegueram, descens del nivell freàtic
global a la zona… D’altra banda, les aportacions més importants
en l’actualitat procedeixen d’aigües de mala qualitat: recs,
sobreiximent de la xaxa de sanejament…

La xarxa hidrogràfica de les petites conques litorals està molt artificialitzada

La successiva ocupació urbana de les conques litorals ha anat
artificialitzant la xarxa hidrogràfica original de manera que
actualment es troba parcialment urbanitzada en els trams final
(per exemple la riera de Llafranc) o directament assimilada per la
trama urbana (cas de la riera de Tamariu).
L’antropització dels cursos i la seva integració més o menys
radical en la trama urbana té conseqüències en el règim
hidrològic, doncs disminueix la capacitat d’infiltració a l’hora que
augmenta la velocitat del flux, agreujant això els fenòmens
d’inundació, d’altra banda característic del règim fluvial
mediterrani.

La utilització de tot el volum d’aigua subterrània concedit en explotació
superaria àmpliament la capacitat de recàrrega dels sistemes aqüífers del
municipi

L’aproximació que s’ha realitzat del balanç hídric al municipi
indica que el volum d’aigua que s’infiltra en el subsòl arribant a
incrementar les reserves d’aigua subterrània és de l’ordre dels
350.000 m3/any. Actualment, les 126 concessions autoritzades
per a l’aprofitament d’aquestes aigües  superen en molt aquest
volum.
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No es coneix el volum real utilitzat a través d’aquestes
concessions, ja que les dades estan molt desagregades, algunes
són incompletes i/o molt antigues. Tanmateix, les estimacions
realitzades apunten a que probablement sí que s’està superant la
capacitat de renovació dels aqüífers. Una anàlisi més acurada
requeriria una depuració i revisió d’aquestes concessions

La gestió actual de les aigües subterrànies és insuficient per garantir la
protecció dels aqüífers de la fossa de Palafrugell en aplicació del Decret
328/1988

En les dades del registre de concessions consultades,  consten
nou aprofitaments catalogats com pertanyents al sistema
protegit. Hi ha però, moltes concessions anteriors a la data
d’entrada en vigor d’aquesta llei que podrien afectar igualment el
sistema protegit i, pel que es coneix, no s’ha realitzat la revisió
de les concessions tal i com preveu la pròpia norma. Tampoc no
hi ha constituïda una comunitat d’usuaris de l’aigua, no
obligatòria però si recomanable per als aqüífers de l’Annex 2.
D’altra banda, aqüífer Baixa Costa Brava també es considera
protegit, tot i que el perímetre que defineix la norma no inclou el
municipi de Palafrugell. Tanmateix, des del punt de vista de
funcionament hidrogeològic, els aprofitaments que es donen a la
plana de l’Aubi afectarien igualment l’aqüífer protegit.

Els recursos propis cobreixen una part molt petita de la demanda d’aigua total
al municipi

L’Ajuntament de Palafrugell no disposa de captacions pròpies. La
xarxa pública s’abasteix de l’aigua comprada a la Mancomunitat
Intermunicipal de Palafrugell, Begur, Pals, Regencós i Torrent
estreta dels pous ubicats als municipis de Gualta i Torrent. El
servei és gestionat per SOREA.
Anteriorment a la posta en marxa del servei de proveïment
d’aigües canalitzades, l’any 1966, als nuclis de la costa es
subministrava aigua de pous ubicats al propi municipi (Santa
Margarida...).  Actualment, només alguns masos de Llofriu resten
sense connectar a la xarxa pública i els aprofitaments d’aigües
procedents de recursos propis són residuals atenent al consum
global del municipi.
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El percentatge de pèrdues del sistema de proveïment ha estat del 28% (2000)
tot i que en els darrers anys hi ha hagut millores en l’eficiència del sistema

La relació entre el volum d’aigua que és registrada com a
consumida a través dels diferents contractes de
subministrament, és a dir, l’aigua facturada, i el volum total
subministrat en alta des de les captacions oscil·la entre el 70 i el
75%. És a dir, entre un 25 i un 30 % de l’aigua subministrada en
alta no es comptabilitza. El volum més important cal atribuir-lo a
pèrdues del propi sistema de proveïment i distribució.
En els darrers anys però, concretament des del 1997 fins al
2000, s’ha registrat una disminució en volum global d’aigua
subministrada. Per les dades que s’han pogut analitzar, aquesta
disminució es pot relacionar amb una major eficiència del
sistema. En els propers anys, es posaran en marxa una sèrie de
millores per tal de modernitzar part de la xarxa, basades
principalment en la substitució de canonades antigues de
fibrociment per altres de fossa dúctil i amb diàmetres superiors.

El consum d’aigua a Palafrugell, si bé no supera la taxa de consum per
habitant habitual, és elevat tenint en compte la capacitat de càrrega del medi

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.
Si bé la xifra de consum no es pot considerar per sobre de la
mitja en termes relatius, en nombres absoluts, el consum és molt
elevat tenint en compte la vulnerabilitat dels aqüífers que
constitueixen la font de proveïment. La manca de dades
desagregades sobre tipologies d’ús de l’aigua (aigua de boca,
reg de jardins, piscines, etc.) dificulta la implementació de
mesures de control.

La principal demanda d’aigua a Palafrugell prové d’usuaris domèstics, mentre
que l’agrícola i la industrial són minoritaris

Del total d’usuaris de la xarxa pública, el 95% són domèstics i
consumeixen el 82% de l’aigua facturada. A aquest consum cal
afegir un volum difícil d’estimar procedent de pous propis que
podria arribar al 13% del consum total.
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El consum industrial i l’agrícola assoleixen el 13% i el 5% de
l'aigua facturada respectivament. Cal tenir en compte que sota la
denominació “industrial” es troben tots els grans consumidors
(>6.000 m3/any), amb la qual cosa hi pot haver un nombre
indeterminat d’usuaris no estrictament industrials.

El consum dels serveis municipals no es comptabilitza, dificultant-se la
implantació de mesures de control i gestió

Un 1% dels usuaris de l’aigua de la xarxa pública el constitueixen
pòlisses de titularitat municipal corresponents als diferents
edificis i serveis. De totes aquests, només es comptabilitza
l’aigua destinada al reg.
La manca de comptadors ja suposa una limitació a la implantació
de mesures de control i eficiència, tot i que aquestes tampoc
s’apliquen actualment a les aigües de reg de les quals si que
s’en coneix el consum.

L’aigua proveïda per la Mancomunitat de Municipis presenta alguns
problemes de qualitat que deriven de les pròpies característiques de les fonts
de proveïment

Les captacions de Gualta extreuen l’aigua del aqüífer
fluviodeltaic del Ter. És un domini hidrogeològic que té
problemes de salinització deguts tant a l’existència d’aigua
marina singenètica com a la intrusió marina frontal a causa de la
sobreexplotació. Són aigües, doncs, molt mineralitzades, amb
concentracions elevades dels cations Na*, Ca**, Mg**....
Els elevats continguts de Na i Mg van donar lloc a successives
autoritzacions d’exempció del compliment del Reglamentació
Tècnica referida als requisits de qualitat de l’aigua potable,
durant el període d’agost de 1997 a setembre de 2000, per part
de les autoritats sanitàries.
La posta en marxa d’una instal·lació específica a l’Estació de
Tractament d'Aigua Potable ha anat reduint les concentracions
en l’aigua proveïda, que des de l’octubre del 2000 registra
concentracions de Na i Mg dins de les quantitats admissibles.

En les condicions actuals, serà difícil complir amb les noves reglamentacions
que en un futur proper augmentaran les exigències de qualitat de les aigües
de consum

Com ja s’ha esmentat anteriorment, la qualitat de l’aigua servida
està directament relacionada amb les característiques de les
pròpies fonts de subministrament: una unitat hidrogeològica amb
problemes de salinització.
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La problemàtica de la salinització té el seu origen en el grau de
sobreexpolotació del sistema, amb la qual cosa, si es manté el
nivell de consum actual, la consecució del grau d’exigència en la
quallat haurà de passar per la implantació de mesures costoses.

El sistema de sanejament amb destí a depuradora serveix pràcticament la
totalitat del municipi amb uns bons nivells de rendiment

Els diferents nuclis del municipi es troben connectats al sistema
de sanejament que 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).
Com a abocaments fora del sistema de sanejament esmentat,
cal citar l’emissari submarí de Tamariu que continua funcionant
en els períodes de baixa producció d’aigües residuals i els
sobreeiximents del sistema que es produeixen en moments de
fortes pluges.

No existeix un sistema de regulació específic per a les connexions industrials
a la xarxa de clavegueram

L’entitat gestora del sistema de clavegueram no té establert un
sistema específic per a regular la connexió dels usuaris
industrials amb la qual cosa no es té informació concreta sobre la
càrrega contaminant que s’aboca.
Tampoc des de l’Ajuntament es porta un seguiment i control
d’aquest tipus d’usuaris de la xarxa pública de clavegueram.

La major part de les aigües pluvials es perd al quedar integrades en el
sistema de clavegueram amb destí a depuradora

Tot i que el disseny de la xarxa de clavegueram als nuclis litorals
no preveia la integració de les aigües de pluja a la pràctica, la
connexió irregular dels desguassos dels terrats d’una quantitat
molt important d’habitatges al clavegueram fan que la major part
del volum d’aigua de pluja acabi integrant-se a la xarxa de
residuals, superant la seva capacitat en moments de pluges
intenses.



PALS DE PALAFRUGELL DIAGNOSI 

ARDA Gestió i Estudis Ambientals Pàg. 102

A Palafrugell nucli, la xarxa de pluvials està plenament integrada
al clavegueram de manera que un volum destacable d’aigua
deixa d’incorporar-se al cicle hidrològic natural (escolament per
la xarxa de rieres i torrents, infiltració…) i es perd en ser
eliminada via clavegueram amb destí a depuradora i emissari
submarí.

Donada la situació global dels recursos hídrics a la zona es fa necessari
implantar mesures d’eficiència en el consum d’aigua

Analitzant conjuntament la qualitat de les aigües de
subministrament, la capacitat de recàrrega del sistema i la
situació de la xarxa fluvial, es fa necessari, sota criteris de
sostenibilitat, implantar mesures d’eficiència en el consum de
l’aigua.
Dins aquestes mesures adquireix un paper rellevant la
reutilització d’alguns efluents que actualment s’aboquen
directament a través del sistema de sanejament. Així, es podria
desviar els usos amb menys exigències de qualitat (regs, neteja
viària…) a altres tipus de subministrament: pluvials, piscina
municipal…

L’estat de les aigües de bany al litoral de Palafrugell pot qualificar-se de molt
bo

La qualitat de l’aigua de les platges, tenint en compte la mitjana
de totes les platges controlades durant l’estiu del 2000, és molt
bona, amb un valor mig de 4-5 estrelles (amb un valor màxim
possible de 5) segons els paràmetres per els quals els regeix
l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA).
L’anàlisi de la qualitat microbiològica està qualificada d’excel·lent
des de 1992. En cap cas supera els valors imperatius de la
directiva vigent, i només un control es troba per sobre dels valors
guia de 500 coliforms totals/100 ml i 100 coliforms fecals/100 ml:
platja de Port Bo, control del 13/06/00, amb un resultat de 700 i
500 coliforms/100 ml respectivament.
Les causes per als quals aquesta platja i la de Tamariu han
perdut el distintiu de Bandera Blava no s’han fonamentat, doncs,
en  problemes relacionats amb la qualitat de l’aigua.
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CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA

 Anàlisi dels principals focus emissors i estimació de les emissions
 Immissions de contaminants mesurats





INDUSTRIAL

5,55t NOX

4,44t SOX

0,64t PST

DOMÈSTIC

5,57t NOX

5,92t SOX

0,84t PST

SERVEIS

BOTIGA
2,47t NOX

15,29t SOX

0,24t PST

TRÀNSIT

168,01t NOX

3,07t PST

INDUSTRIAL
17%

DOMÈSTIC
23%

SERVEIS
60%

TRÀNSIT
93%

INDUSTRIAL
3%

DOMÈSTIC
3%

SERVEIS
1%

TRÀNSIT
64%

INDUSTRIAL
13%

DOMÈSTIC
18%

SERVEIS
5%

NOX

SOX

PST

TRÀNSIT
55%

INDUSTRIAL
19%

DOMÈSTIC
18%

SERVEIS
8%CO2

1980,01 kg CO /hab/any2

9,72 kg NO /hab/anyX

0,18 kg CH /hab/any4
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Elements significatius per a la diagnosi

En la interpretació del balanç d’emissions a l’atmosfera que es presenta en la
pàgina anterior cal tenir en compte algunes consideracions, que s’exposen a
continuació.
No existeixen dades reals de mesura de les emissions a l’atmosfera, les
úniques de les que s’hagués pogut disposar serien les corresponents a les
activitats industrials obligades reglamentàriament a efectuar controls
periòdics, que són molt poques a Palafrugell. A faltar d’aquestes mesures
reals, les emissions s’estimen a partir de les dades de consum de
combustibles i carburants en els diferents processos en que intervé una
combustió i que, per tant, generen emissions a l’atmosfera:

• gas-oil i GLP (butà i propà) per calefacció i altres usos domèstics

• gas-oil i fueloil d’ús industrial

• carburants (gas-oil i gasolina) per als vehicles
Als consums de combustibles s’apliquen uns factors d’emissió, és a dir, una
taxa d’emissió de cada espècia química per unitat de combustible, per obtenir
les emissions globals.
Una limitació d’aquest sistema és que no sempre es disposa de les dades
reals de consum de combustible, i aquestes han de ser, al seu cop, estimades
a partir de fonts diverses: dades comarcals, estàndards de consum per
habitant, aproximació als quilòmetres recorreguts, etc.
Amb tot això, el que es vol dir és que les dades del balanç d’emissions cal
interpretar-les com una aproximació a la realitat, que ens dibuixa, a grans
trets, quina és la contribució de cadascuna de les fonts en el global, sense
que les xifres obtingudes es puguin prendre, en cap cas, com a dades
exactes.
Les dades que més es poden aproximar a la realitat són les que corresponent
a les emissions del sector públic, per a l’estimació de les quals s’ha disposat
del consums reals tant del gas-oil consumit en els edificis municipals, com de
la gasolina emprada en els vehicles:

Emissions estimades del sector públic per a l’any 2000

Emissió de contaminants
(tones)Contribució a

l’efecte
hivernacle PST SOx NOX

670 t CO2 0.06 3,75 0.50

Font: Elaboració pròpia a partir de diverses fonts.
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Diagnosi

La principal activitat emissora de contaminants a l’atmosfera és el trànsit

Les estimacions realitzades a partir de les diferents fonts
d’informació, per bé que de caràcter desigual, permeten fer una
balanç aproximatiu de l’ordre de magnitud de les emissions de
contaminants a l’atmosfera on es posa de manifest que el trànsit
és el principal responsable d’aquestes emissions.
Segons aquestes estimacions, el trànsit per les carreteres i les
vies urbanes de Palafrugell emet anualment de l’ordre de 165 t
d’òxids de nitrogen (NOx) 850 t de monòxid de carboni (CO) i 3 t
de partícules sòlides en suspensió (PST); que representen
respectivament, el 93%, el 99% i el 64% del global de les
emissions.

La qualitat de l’aire a Palafrugell pot qualificar-se de bona

Els mapes de capacitat i vulnerabilitat atmosfèrica de Catalunya
del Departament de Medi Ambient atorguen a l’àrea de
Palafrugell una baixa vulnerabilitat als principals contaminants
atmosfèrics i una elevada capacitat de l’atmosfera, la qual cosa
és un indicatiu de que els actuals nivells de qualitat de l’aire són
bons.
A Palafrugell no es disposa de cap estació de mesura de la
contaminació atmosfèrica. L’estació més propera és la de Begur
que pertany a la Xarxa de Vigilància dels nivells d’ozó troposfèric
del Departament de Medi Ambient. En la darrera campanya
(entre abril i agost del 2001) els valors de la mitjana horària dels
nivells d’ozó enregistrats no van superar en cap cas el llindar
d’informació a la població. Des de l’inici del programa (1993),
aquest llindar s’ha superat en cinc ocasions l’any 1994, en una
ocasió l’any 1996, i en dues ocasions els anys 1997 i 1998.

Palafrugell contribueix a l’efecte hivernacle d’una manera similar a poblacions
de les seves mateixes característiques

Les estimacions realitzades xifren en 37.000 les t de CO2 (670
corresponen al sector públic) que s’emeten anualment a
l’atmosfera, les quals donen una contribució de Palafrugell a
l’efecte hivernacle de 1.980 kg per habitant i any, xifra similar a la
d’altres poblacions de les seves mateixes dimensions.
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També com és habitual, el sector transport és el principal
responsable d’aquestes emissions. En el cas del CO2 el trànsit,
tant urbà com interurbà, que amb unes 20.000 t/any representa
el 55% de les emissions globals. El sector industrial i el domèstic
es reparteixen el 37% de les emissions, mentre que el sector
serveis només contribueix amb el 8% a les emissions de CO2. En
les altres espècies químiques la contribució del trànsit és encara
més elevada.
No existeixen dades comparatives que permetin avaluar
l’evolució d’aquestes emissions, ara bé, atenen a l’increment de
la mobilitat en vehicle privat, és de suposat que aquestes
emissions han anat augmentant contràriament al que seria
desitjable. 
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SOROLL

 Principals fonts de soroll del municipi
 Anàlisi qualitatiu i quantitatiu del soroll (diürn i nocturn)

 Mapa de sensibilitat acústica municipal
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Elements significatius per a la diagnosi

No existeix un cadastre sònic del municipi de Palafrugell. L’anàlisi que ha
conduït a la diagnosi d’aquest capítol s’ha basat, doncs en algunes dades
puntuals, principalment:

• una campanya de mesures realitzada l’any 2000 per la Universitat
de Girona en alguns punts del nucli de Palafrugell

• les dades aportades per la policia local respecte als controls
rutinaris del soroll dels vehicles i altres

• les mesures realitzades en el marc de l’estudi d’Avaluació de
l’Impacte Ambiental del projecte de desdoblament de la C-31

Palafrugell disposa d’una ordenança municipal reguladora de la qualitat
sonora del medi urbà, de l’any 1990 i, en aquests moments, una comissió
municipal treballa en l’actualització d’aquesta ordenança. Donat que
paral·lelament també s’està treballant en un text legislatiu, a nivell del govern
de la Generalitat,  que es troba en fase d’avantprojecte, l’anàlisi també s’ha
basat en la comparació de la situació actual, el que estableix la ordenança i
les mesures i metodologies proposades en l’avantprojecte de llei.
Els resultats de l’enquesta realitzada en el marc del PALS donen a la
contaminació acústica una qualificació de problema moderadament important.
Cal tenir en compte, però que hi ha hagut un percentatge majoritari
d’enquestats en edats compreses entre els 16 i els 25 anys, sector de la
població que sol tenir una percepció menys acusada dels nivells sonors. 
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Diagnosi

A nivell acústic, i en termes generals, Palafrugell es pot considerar un
municipi tranquil

Els problemes derivats de la contaminació acústica no són una
problemàtica generalitzada podent-se afirmar que la major part
del terme municipal gaudeix d’una bona qualitat sonora.
Les mesures de fons realitzades en algunes zones rurals del
municipi. assenyalen la influència dels eixos viaris interurbans,
fet que haurà de ser tingut en compte en les actuacions de
desdoblament de la C-31 i de variant d’accés a les platges,
actualment en fase de projecte.

El trànsit, tal i com sol succeir en la majoria de casos, és el principal
responsable del soroll de la ciutat

El 41% de les mesures d’immissió realitzades per la policia local
de Palafrugell l’any 2001 superen els 81 dBA, fixats com a
màxim en la ordenança municipal. La contaminació acústica és
un fenomen lligat directament a la densitat i a la mobilitat
obligada i, per això, la prevenció i la correcció del soroll urbà
hauria d'anar lligada a les polítiques de disseny urbanístic i al
sensibilització dels conductors.
Tanmateix, no deixa de ser simptomàtic que essent el tràfic la
principal font de soroll, generalment són poques les denúncies i
queixes que s’hi refereixen.

Als nuclis del litoral, la incidència dels locals d’oci i el lleure sobre el nivell de
soroll tenen una incidència important

Aquest tipus de soroll ambient sol ser motius de més denúncies
perquè es percep de manera més molesta que altres tipus de
sons més continus en el temps.
El text de l’avantprojecte de llei sobre la contaminació acústica
estableix la obligatorietat de regular explícitament aquest tipus
d’activitats.

Palafrugell té una ordenança de soroll poc actualitzada que està en fase de
revisió

La ordenança municipal haurà de ser modificada per adaptar-la a
les noves prescripcions normatives, concretament a la llei sobre
contaminació acústica en fase d’avantprojecte.
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La creació de la comissió municipal de soroll pot ser una bona
eina per avançar-se a les noves obligacions que es derivaran de
la normativa que actualment es troba en fase d’elaboració.

L’actualització de la ordenança municipal s’haurà de basar en un mapa de
sensibilitat acústica

La zonificació del territori en zones de diferent sensibilitat
acústica és un pas previ necessari per a definir uns determinats
objectius de qualitat sonora adaptats a la realitat de cadascuna
d’aquestes zones.
La concentració d’alguns equipaments (CAP, escoles…) i la
ubicació de la zona industrial separada del nucli urbà per una
zona tampó (paratge de les Torretes) són elements que
facilitaran aquesta zonificació, mentre que, al convivència
d’activitats lúdiques, comercial i residencials en algunes zones
(centre de Palafrugell nucli i de Calella i Llafranc) necessitarà
d’un treball més acurat.
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RESIDUS

 Residus municipals: Marc legislatiu
 Neteja viària

 Runes i residus de la construcció
 Residus industrials

 Residus sanitaris
 Residus ramaders

 Balanç de residus: mesures de millora per al foment de la reducció,
reciclatge i reutilització dels residus





PALAFRUGELL 2000BALANÇ DE RESIDUS

Gestió del sistema UTE Sanejament de Palafrugell Evolució de la producció dels 
residus municipals

Producció RSU 1,45 kg/h.eq./d. 1,53 kg/hab/dia

Recollida selectiva:
Vidre 15,74%

Paper/Cartró 7,50%

Envasos 7,46%

29,10%

21,10%

8,90%

Altres fraccions recollides

Olis sí

Piles sí

Voluminosos sí Roba sí

Llaunes sí

Habitants per contenidor:

Cont. Rebuig 24 (61)

Cont. Vidre 505 (1316)

Cont. Paper/Cartró 445 (1160)

Cont. Envasos 381 (994)

Infrastructures: Deixalleria en servei

Producció res. industrials 1,282 tones

Indústries que fan la declaració 58%

Núm. d'indústries que produeixen 
el 75% dels residus industrials 3

Destí final dels RSI

Producció de residus ramaders 24.963 t

Producció de residus sanitaris 182 kg

Producció de runes 8.441 t

Destí ús agrícola

Destí gestionats per CONSENUR

Destí en projecte

RESIDUS URBANS

Palafrugell és el municipi de la comarca que més residus produeix i a la vegada 
el que té un percentatge de recolllida selectiva més baix.

Les noves infraestructures de recollida selectiva poden millorar el percentatge 
global de valorització.

MILLORAR:

POTENCIAR:

A

A

Palafrugell Catalunya

RESIDUS INDUSTRIALS

Destí final dels RSU

Abocador 
96%

Recuperació 
4%

16.256 tones de residus urbans

Jardineria sí

ALTRES RESIDUS

Valorització 
67%

Altres
 <1%

Subproducte 
16%

Abocador 
11%

No especificada 
6%
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95 96 97 98 99 00

kg
/h

ab
/d

ia

ARDA Gestió i Estudis Ambientals





VALORITZACIÓ,

RECICLATGE I

RECUPERACIÓ

54%

DIPÒSIT

CONTROLAT

46%

ALTRES

<1%

PRODUCCIÓ I GESTIÓ DE RESIDUS A PALAFRUGELL L'ANY 2000

RUNES

25%

SANITARIS

<1%

RAMADERS

75%

RECOLLIDA INDUSTRIAL
44 establiments

1348 tones

ALTRES RESIDUS
33404 tones

PAPER I CARTRÓ

24%

VIDRE

9%
ENVASOS

4%MATÈRIA

ORGÀNICA

44% ALTRES

19%

RECOLLIDA DOMÈSTICA
30696 hab. equiv.

16256 tones

DESTÍ FINAL DELS RESIDUS
16374 tones

CONTENIDOR
REBUIG

DEIXALLERIACONTENIDOR
REC. SELECTIVA

RECOLLIDES
ESPECÍFIQUES

3 %
534 tones

97 %
15653 tones

<1 %
52 tones

<1 %
16 tones

DIPÒSIT
CONTROLAT

INCINERACIÓRECICLATGE COMPOSTATGE

4 %
603 tones

96 %
15653 tones

0 %
0 tones

0 %
0 tones

58 %
INDÚSTRIES

75 %
RESTES
VEGETALS

DIPÒSIT
CONTROLAT

VALORITZACIÓ ALTRES

11 %
140 tones

8 %
100 tones

6 %
79 tones

REUTILITZACIÓ IN SITU
SUBPRODUCTE

75 %
963 tones

RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIÓ

RESIDUS
AGRÍCOLES

RESIDUS
SANITARIS

8441 tones 24963 tones 0,2 tones

567 hectàrees

SÒLS
AGRÍCOLES

EXCEDENT

6151 kg N
(aprox. 1540

tones de fems)

GESTOR
AUTORITZAT

DEPOSICIÓ
CONTROLADA

NO ESPECIALS
82 %

ESPECIALS
8 % INERTS

10 %

MATÈRIA
ORGÀNICA

44 %

PAPER I CARTRÓ
24 %

VIDRE
9 %

ENVASOS
4 %

ALTRES
19 %

RAMADERS
75 %

SANITARIS
1 %

RUNES
25 %

ALTRES
<1 %

DIPÒSIT
CONTROLAT

90 %

VALORITZACIÓ,
RECICLATGE I
RECUPERACIÓ

10 %
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Diagnosi: Residus domèstics

Palafrugell és el municipi que més residus produeix de la comarca amb
l’aportació del 16% del total, tot i que la ràtio de producció per habitant (1,45
kg/hab/dia) és molt propera a la mitjana de Catalunya

La producció de residus expressada en termes de població
resident és de 2,37 kg/hab/dia, similar a la de poblacions com
Palamós i Sant Feliu i per sota de la mitjana de la comarca.
Tenint en compte la ràtio segons els habitants equivalents
estimats però, la xifra resultant és de 1,45 kg/hab/dia, molt
propera a la mitjana de Catalunya, estimada en (1,53
kg/hab/dia).
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.

La producció global de residus continua creixent malgrat que l’objectiu
prioritari del marc legal vigent és la minimització en la producció

En termes globals, la producció ha augmentat un 11% en els
darrers tres anys i un 8% si es considera la producció per càpita.
Així mateix, les conductes que tenen relació amb la
conscienciació envers la reducció en la producció de residus són
algunes de les que tenen una incidència més baixa segons els
resultats de l’enquesta ambiental.

La gestió del servei de recollida de residus ordinaris és globalment bona tot i
que s’han recollit opinions en el sentit de que caldria millorar alguns aspectes
concrets

La recollida d’escombraries és el servei municipal més ben
valorat segons els resultats de l’enquesta, on es troba qualificat
com a “bo”. Tanmateix, opinions recollides mitjançant les
diferents vies de participació demanden la millora d’aspectes
relatius a les freqüències de recollida, horari d’aquesta, ubicació
dels contenidors, neteja de l’entorn d’aquests… Algunes
d’aquestes modificacions ja s’han posat en marxa a partir
d’aquest darrer estiu.
La dotació de contenidors de rebuig és adequada al que
marquen els estàndards, resultant una dotació de 24
hab/contenidor si es té en compte la població de dret i 61
hab/contenidor si és te en compte l’estacional. L’anàlisi per nuclis
indica que el menys ben dotat és Calella.
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El percentatge de recuperació en els residus sòlids urbans evoluciona
favorablement però encara s’està molt per sota dels objectius fixats

Només un 3,4% dels residus urbans generats es recull a través
dels contenidors de recollida selectiva per a la seva valorització,
fracció molt inferior als objectius del Pla Comarcal per a la gestió
dels residus i a la mitjana de Catalunya.
Analitzant l’evolució en els darrers anys s’observa que la
quantitat de vidre pràcticament s’ha estabilitzat en un 15%
(objectiu per al 2000 35%), mentre que el paper/cartró va
augmentant (4% l’any 2000) però encara està molt per sota de
l’objectiu, fixat per aquest mateix any en un 20%. La dels
envasos és la darrera recollida selectiva que s’ha implantat i
l’eficiència encara és inferior al 1%.
D’altra banda, la recollida selectiva de matèria orgànica els
objectius de la qual eren del 12% en el període 1997-2000, del
25% en el període 2000-2003 i del 59% en el període 2004-2005,
encara no s’ha implantat.

La dotació i distribució de contenidors de recollida selectiva sembla insuficient

La dotació de contenidors de recollida selectiva assoleix
l’objectiu de 500 habitants per contenidor, considerat com a valor
estàndard en els plans de gestió de residus. Les ràtios de l’any
2000 eren de 445 hab/cont de paper/cartró, 505 hab/cont de
vidre i 381 hab/cont d’envasos.
Ara bé, si els càlculs de la ràtio habitant per contenidor es fan
atenent a la població estacional, als nuclis de la costa el dèficit
és molt gran i difícil de compensar amb un augment de la
freqüència de recollida. Aquesta impressió es ratifica amb les
aportacions rebudes durant la fase de consultes, ja que un
nombre important de les mateixes demanden un augment de
contenidors.
De fet, el PCGRM del Baix Empordà contemplava una previsió
per als anys 2000 i 2005 de 52 contenidors per a cada fracció, de
manera que caldria afegir als actuals 8 contenidors de
paper/cartró, 13 de vidre i 1 d’envasos per assolir aquestes
previsions.
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La posta en marxa de la deixalleria municipal pot ser una eina útil per
augmentar els percentatges de valorització de la brossa domèstica tot i que el
seu emplaçament pot limitar-ne l’ús

Tot i que les dades elaborades s’han de considerar provisionals
degut a l’escàs període de funcionament de la deixalleria, els
càlculs fets apunten a que s’assoliran els objectius de
valorització que es preveuen al PGCRM per a aquestes
instal·lacions. En el cas concret del paper/cartró, per exemple,
l’extrapolació de les dades dels primers mesos donen una
recollida anual de més de 30 t, que coincidiria amb l’objectiu de
recollir el 3% d’aquesta fracció a través de les deixalleries.
La ubicació de la deixalleria fora de les rutes més freqüentades
pot ser una limitació a la seva eficiència. La necessitat de
desplaçar-se obligatòriament en vehicle privat justifica el viatge
per a voluminosos i altres fraccions significatives en pes (vidre…)
però ho fa poc eficient per altres residus domèstics considerats
especials (olis, fluorescents…) per als quals caldria pensar algun
altre tipus de solució.
La deixalleria és el segon servei municipal més ben valorat
segons els resultats de l’enquesta.

Altres iniciatives, com la recollida de cartró porta a porta es valoren
positivament tot i que calen mecanismes d’implicació de sectors estratègics

Els resultats del servei de recollida de paper i cartró porta a
porta, iniciat al juliol del 2000, revelen que és un servei amb un
gran potencial però que ha de corregir algunes deficiències de
funcionament. Tant amb aquest, com en altres possibles serveis
específics que es dissenyin, s’hauria d’aconseguir una implicació
més gran dels grans productors (grans superfícies, sector
hostaler…) i d’alguns sectors estratègics com per exemple els
bars i restaurants als qui es pot atribuir el pic de producció de
vidre al mes d’agost.
En aquest sentit, s’han iniciat a nivell comarcal, estudis previs
per estimar la producció de residus corresponents a la fracció
orgànica en els establiments hostelers.
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Diagnosi: Residus industrials

El municipi de Palafrugell només produeix el 3,5% dels residus gestionats
com a industrials de la comarca

L’activitat industrial més important al municipi és la indústria
surera i, conseqüentment, és la que genera més residus
industrials. Concretament, l’any 2000 en va generar 1.143 tones
(2 t de residus inerts, 32 t de residus especials i 1.109 t de
residus no especials).
Aquesta producció correspon al 89% del total de residus
industrials produïts al municipi, al 76% dels residus especials i
gairebé al 100% dels residus no especials.

Només un 58% de es activitats industrials compleixen amb el requeriment
normatiu de la declaració anual de residus, tanmateix, s’estima que la major
part de residus industrials produïts estan inclosos en aquestes declaracions

L'any 2000 són 44 les empreses inscrites al registre de
productors de residus industrials de Catalunya, de les quals 30
en fan la corresponen declaració. S’estima que hi ha unes 30
empreses més que, per la seva activitat, haurien d’estar inscrites
en aquest cens i efectuar la declaració anual preceptiva.
S’observa un increment del nombre d’empreses que van
acomplint amb aquest requeriment legal.
Tanmateix, les empreses que s’estima que produeixen els
volums més importants sí que compleixen amb el requisit legal,
de fet, el 75% del volum dels residus declarats corresponen a
només 3 empreses, totes elles del sector del suro.

Més del 80% dels residus industrials declarats es reutilitza, es recupera o es
recicla

Un 67% dels residus industrials declarats l’any 2000 tenien com
a destí final la valorització, majoritàriament realitzada en els
propis centres de producció, mentre que un 16% tenien un destí
com a subproducte. A aquestes quantitats cal afegir les 65 t
d’olis minerals usats recollides per CATOR.
Tot i la lectura positiva d’aquestes dades, cal reflectir que en els
darrers anys, el percentatge de valorització ha anat disminuint i,
en canvi, s’ha anat incrementant el volum de residus gestionats
mitjançant deposició en abocador controlat.
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La manca d’infraestructures de gestió de residus industrials dificulta la
correcta gestió en el cas dels petits productors

A Palafrugell no existeixen infraestructures de gestió de residus
industrials, ni tampoc a la comarca. En aquestes condicions, el
cost que representa la correcta gestió per als establiments que
produeixen residus industrials en petites quantitats és una
dificultat per a fomentar la correcta gestió.
En aquest sentit, tot i que la deixalleria està pensada com a una
instal·lació destinada als residus domèstics, estableix ha
establert un règim transitori d’acceptació de determinats tipus de
residus que caldrà complementar o regular per un millor
compliment de la legislació vigent.

Diagnosi: Altres residus

La gestió dels residus de la construcció pot millorar substancialment amb la
posta en pràctica del projecte de reciclatge de runes

Tot i que no es té una dada concreta, s’estima que la producció
anual de runes a Palafrugell pot assolir les 8 tones, la gestió de
les quals no sempre es fa de la manera correcte i fins i tot donen
lloc a abocaments incontrolats. Actualment es troba en fase
d’adjudicació la contractació de la gestió d’un servei de reciclatge
de runes, també es troba en fase de redacció la ordenança
municipal per la gestió de les runes i residus de la construcció.
Aquesta iniciativa representa un pas endavant pel que fa a les
obligacions legals que els municipis tenen contretes respecte a la
gestió dels residus de la construcció i complementarà el servei
que actualment es realitza des de la deixalleria pel que fa a les
runes produïdes en petites quantitats.

La producció estimada de residus ramaders superaria per alguns nutrients la
capacitat d’absorció del sòl

Les estimacions realitzades sobre la producció de residus
ramaders al municipi donen una xifra total d’unes 25.000 t/any, la
major part de les quals es produeixen en explotacions de la zona
de Llofriu. El 75 % dels residus ramaders generats
correspondrien a unes cinc o sis explotacions.
El destí d’aquests residus és l’aplicació agrària, ara bé, suposant
que aquesta es fes efectiva dins la superfície agrària útil del
municipi (SAU) es generarien uns excedents anuals d’alguns
nutrients, concretament fòsfor i potasi. El total del nitrogen
generat sembla que es podria absorbir pels conreus existents.
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Diagnosi: Balanç de residus

La major part dels esforços es destinen a fomentar el reciclatge quan
l’objectiu prioritari ha de ser la reducció de residus

Les inversions realitzades tant en infraestructures com en
mesures de divulgació de determinades actituds (ús de la
deixalleria, ús dels contenidors…) fan referència al foment de la
recollida selectiva i del reciclatge que sense deixar de ser un
objectiu important, deixa de banda la prioritat d’assolir una cota
de producció de residus més baixa.
L’esforç en la recollida selectiva i l’assoliment d’uns millors
percentatges de reutilització no redunden en una millora real de
la sostenibilitat si continua augmentant la producció de residus,
ja que en termes absoluts, el volum que va a parar a
infraestructures finalistes (abocadors, incineradores…) es manté
igual.

Es troben a faltar mecanismes que facilitin l’aprofitament de les matèries per
la via de la reutilització

En continuació amb l’exposat anteriorment, els mitjans existents
(contenidors de recollida selectiva, deixalleria…) posen èmfasi
en la valorització de les matèries per mitjà del reciclatge i, en
canvi, no es fomenten mecanismes enfocats a la reutilització.
De la mateixa manera que succeeix amb la roba que es recull a
través dels contenidor d’algunes entitats, altres productes
(mobiliari, electrodomèstics…) podrien allargar la seva vida útil si
existissin els canals adequats.

 La major aportació en pes al balanç de residus correspon a fraccions sobre
les quals hi ha poc control

Els residus ramaders i les runes i altres residus procedents de la
construcció poden arribar a representar conjuntament,  segons
les estimacions, més de la meitat de la quantitat total en pes dels
residus generats a Palafrugell.
Es tracta en ambdós casos de fraccions sobre les quals hi ha
poc coneixement de la gestió actual. En el cas de les runes, es
preveu que pròximament s’implantin algunes mesures
(ordenança municipal, planta de tractament…) que en facilitaran
el control, cosa que, de moment no s’ha previst per als residus
ramaders.
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ESTRUCTURA ENERGÈTICA

 Inventari d’infraestructures energètiques
 Fonts i consums d’energia. Consum total i per sectors

 Anàlisi de la gestió energètica municipal
 Contaminació lumínica

 Energies renovables
 Balanç d’energia
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La lectura del balanç d’energia a Palafrugell reflecteix que el model energètic
del municipi es correspon amb el que s’ha generalitzat en les societats
industrialitzades de dependència total de fonts externes i no renovables i, en
especial dels combustibles fòssils.
L’ús de l’energia final en les seves diferents formes mostra que més del 70%
del consum energètic al municipi correspon a combustibles d’origen fòssil,
principals contribuents a l’augment de la concentració de CO2 a l’atmosfera
que provoca l’efecte hivernacle. En aquest sentit els criteris de millora passen
per reduir el consum d’aquests tipus de fonts energètiques, d’una banda
millorant l’eficiència, que permet obtenir la mateixa energia disminuint el
consum de combustible i de l’altre anar substituint les fonts d’energia tenint en
compte la seva major o menor contribució a l’efecte hivernacle, per aquest
ordre: combustibles sòlids, líquids, gas natural. 
Més enllà dels combustibles fòssils, les energies procedents de fonts
renovables tecnològicament desenvolupades (solar, eòlica, biomassa…) i
d’altres en fase de desenvolupament (hidrogen) han d’anar assolint un paper
cada cop més important en la producció energètica, tal i com constaten els
experts reconeguts en la matèria. A Europa hi ha fixat ja un objectiu i és que
al 2010, el 22% de l’elèctrica haurà de procedir de fonts renovables. Val a dir
que es donen uns valors d’indicatius diferents per a cada país en la
consecució d’aquest percentatge global a la Unió Europea i que aquest valor
indicatiu en el cas de l’Estat Espanyol és del 29% del total d’energia elèctrica
produïda. 
Un altre problemàtica associada al consum d’energia és l’impacte causat per
les infraestructures de generació, transport i distribució. Així, l’energia
elèctrica que no genera emissions en el moment del seu consum té un
impacte ambiental molt elevat tant per les seves formes majoritàries de
generació (centrals tèrmiques nuclears, en un 70% segons dades del 1995 a
Catalunya) com per les línies necessàries per a transportar-la, essent en
aquest cas il·lustratiu el debat generat recentment a la població de Llagostera. 

Tanmateix, la diagnosi es centra en l’anàlisi del consum final, que és on més
es pot intervenir des de l’òptica municipal. En aquest sentit interessa conèixer
quins són els sectors que més influeixen en aquest consum per tal de establir
prioritats a l’hora de centrar les línies d’actuació i quines són les particularitats
que pugui representar el municipi dins la concordança general amb el model
establert al nostre entorn socioeconòmic.
En la interpretació del balanç cal tenir en compte que algunes dades
procedeixen d’estimacions, bé a partir del consum comarcal (cas dels
combustibles líquids i sòlids), bé de dades indirectes (cas dels carburants).
Així que les xifres representades cal considerar-les indicatives i el resultat una
aproximació al model real.
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Diagnosi: Infraestructures, fonts i consums

El municipi s’abasta pràcticament en la seva totalitat de fonts externes,
representant la generació pròpia menys de l’1% del total d’energia final
consumida

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 major part d’indústries del sector del suro aprofiten les restes
de la pela de suro com a combustible addicional per a generar
l’energia que necessiten per al procés productiu. A part d’això, el
sector industrial no disposa de cap instal·lació de tipus
cogeneració, etc.

El consum final d’energia a Palafrugell és de 1,06 teps/hab/any, inferior a la
mitjana de Catalunya d’1,7 teps/hab/any

El total d’energia consumida en un any al municipi és de
19.786,3 teps (tones equivalents de petroli) que equival a les
1,06 teps per habitant esmentades a dalt, i a 0,61 teps/hab si es
té en compte la població de base.
El consum total es situa per sota de la mitjana de Catalunya, fet
que pot atribuir-se a la baixa incidència d’activitats industrials que
siguin grans consumidores d’energia. Tanmateix, el que realment
interessa sota criteris de sostenibilitat és conèixer l’evolució en la
taxa de consum energètic, que no s’ha pogut avaluar amb les
dades disponibles, i que caldrà seguir en un futur.

Com és habitual en el nostre entorn socioeconòmic, el sector del transport és
el principal consumidor d’energia a Palafrugell

El sector del transport consumeix una tercera part de l’energia
final estimada com a consum anual del municipi. Corresponen a
aquest sector 6.587,2 teps, és a dir, 8 milions de litres de
carburants estimats a partir de les dades de mobilitat obligada i
de les IMD (Intensitats mitges diàries de trànsit) de les carreteres
del municipi. Així doncs, el consum energètic està molt
influenciat per la mobilitat.
No s’ha disposat de dades d’evolució d’aquesta despesa
energètica però tots els indicadors (índexs de mobilitat, evolució
del parc automobilístic…) apunten a que ha anat augmentant i,
en les condicions actuals, seguirà aquesta tendència.
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És de destacar la contribució del sector domèstic en el consum energètic del
municipi

Tot i que el sector que més energia consumeix és el transport,
amb un 33 % del total de teps estimades anualment al municipi,
el sector domèstic té una contribució també molt important, amb
un 29% del total. La mitjana de Catalunya dóna una aportació
global del 26% per ambdós sectors. És de destacar doncs,
aquest elevat pes relatiu en comparació amb altres sectors
generalment amb uns consums més elevats, com pot ser
l’industrial, la contribució del qual en el cas de Palafrugell s’ha
estimat en un 20% de l’energia final total consumida.
Aquesta circumstància fa que prengui una rellevància especial
l’adopció de mesures d’eficiència energètica en la construcció
dels habitatges, el foment de l’arquitectura bioclimàtica, la
utilització d’electrodomèstics de baix consum, etc.; mesures per
a les quals actualment no hi ha establerts criteris ni línies de
treball i que, segons els experts, poden arribar a representar un
estalvi energètic del 50%.

Diagnosi: anàlisi de la gestió energètica municipal

No hi ha establertes mesures de control de l’eficiència en el consum energètic
públic

Des de l’ajuntament no es fa un control del consum de les
diferents instal·lacions i serveis municipals orientat a avaluar-ne
l’eficiència energètica.
Tampoc no s’ha dut a terme cap auditoria energètica als edificis
municipals ni es tenen en compte criteris d’estalvi energètic en el
disseny dels equipaments.
Tot i que hi ha un estudi bàsic per a la substitució en els edificis
públics del gas-oil per a calefacció per gas natural, més
recomanable des del punt de vista ambiental, de moment no s’ha
realitzat la connexió a la xarxa de gas canalitzat que serveix part
del terme municipal.

La despesa energètica en enllumenat públic és elevada i es reflecteixen les
conseqüències de la ocupació extensiva del territori

El consum d’energia elèctrica per a l’enllumenat  públic
representa aproximadament el 60% del consum total d’energia
elèctrica del sector públic i un 42% de l’energia total consumida
per aquest sector. Això equival a una ràtio 169 kWh/hab/any,
comparable a altres municipis que també presenten una
ocupació extensiva del territori.
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La influència de les zones residencials destinades a la població
estacional es fa evident quan es compara el valor de la ràtio de
Palafrugell nucli (117,5 kWh/hab/any), amb Calella-Llafranc
(840,4 kWh/hab/any) o Tamariu (717 kWh/hab/any).
La potència instal·lada (39,4 vats/hab) també és elevada, però
s’acosta als 10-13 vats/hab (valors estàndards) quan es té en
compte la població flotant 15,1 vats/hab.

El 87% de l’energia emprada per a l’enllumenat públic es destina a làmpades
de baixa eficiència energètica

El 87% de la potència instal·lada per a l’enllumenat públic prové
de les làmpades de vapor mercuri. Aquest tipus de làmpades
tenen un baix nivell d’eficiència energètica, és a dir una baixa
relació entre la potència instal·lada i la intensitat lumínica
obtinguda.
Les làmpades més eficients, les de vapor de sodi d’alta pressió,
(llum groga) representen un 12% però hauran d’augmentar la
seva presencia per complir amb la disposició legislativa
recentment aprovada per a la prevenció de la contaminació
lumínica.

Diagnosi: energies renovables

La instal·lació fotovoltaica a la deixalleria és una excepció dins una manca
generalitzada de foment de les energies renovables en la política municipal

La deixalleria de Palafrugell s’ha convertit en la segona en tot
l’estat espanyol que s’alimenta d’energia procedent d’una
instal·lació solar fotovoltaica. La seva aportació al balanç
energètic global és només de 0,1 tep, és a dir, totalment
anecdòtic. En l’actualitat està en fase d’estudi una proposta de
proveïment d’aigua calenta a les dutxes del pavelló municipal
d’esports mitjançant energia solar tèrmica.
Malgrat aquestes iniciatives puntuals, però, no existeix una
política municipal destinada a la promoció i foment d’aquest tipus
d’energia o d’altres procedents de fonts renovables.
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Diagnosi: balanç d’energia

La demanda elèctrica a Palafrugell augmenta en una proporció més gran que
el creixement demogràfic, essent el consum domèstic el que més contribueix
a aquest augment

El consum elèctric anyal a Palafrugell és de 5.762 tep (prop de
67 milions de kWh), més de la meitat del qual correspon al sector
domèstic, essent també important la contribució del sector
serveis, amb un 38% del consum elèctric total.
Però el que és més rellevant des del punt de vista de la
sostenibilitat és que l’augment del consum es produeix amb una
proporció més elevada que el creixement demogràfic, és a dir,
que la taxa de consum per habitant és cada vegada més gran.
Així, en el període 1997-2000 l’energia elèctrica consumida al
municipi ha augmentat un 70,8%, mentre que la població ha
tingut un creixement de l’ordre del 8%. En aquest període els
consums agrícola i industrial s’han mantingut amb poques
variacions.

Hi ha poca informació respecte al consum industrial, però sembla detectar-se
una tendència a l’increment del consum elèctric

Les dades referents al consum industrial són disperses i molt poc
concretes, per a la qual cosa no s’ha pogut fer una valoració
detallada de l’eficiència en l’ús de l’energia en aquest sector.
En el subsector més representatiu, el de la indústria surera,
s’utilitza parcialment les restes de pols de suro en la pròpia
planta per a la producció d’energia però no s’ha pogut determinar
en quina proporció. Tanmateix, sembla detectar-se una
tendència a incrementar el consum d’energia elèctrica en front
altres alternatives com els combustibles líquids (gas-oil, fuel…).

El consum de gas natural evoluciona favorablement des de l’arribada de la
xarxa canalitzada que, tanmateix, encara no cobreix la totalitat del municipi

La implantació progressiva del gas natural en l’ús tant domèstic
com en el sector serveis és un fet que es posa de manifest a
l’analitzar l’augment dels consum des de l’arribada de la xarxa
canalitzada l’any 1996, en detriment d’altres combustibles com
els GLP (butà i propà) que han anat disminuint. No s’ha pogut
analitzar la seva incidència en la disminució del consum de
gasoil per calefacció, doncs no s’ha disposat de dades a l’efecte.
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Tot i que és una alternativa energètica a fomentar per davant
dels combustibles líquids, amb una taxa de producció de CO2
més elevada, la seva incidència en el sector industrial és nul·la,
entre d’altres raons, perquè la xarxa no arriba encara a la zona
industrial i els relativament baixos consums energètics de les
indústries del municipi no compensen la inversió que pot
representar el canvi en la font de subministrament energètic.
Tampoc s’ha realitzat la connexió dels equipaments públics a la
xarxa de gas natural canalitzat.
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Diagnosi: Estructura econòmica general i àrees d’influència externa
del municipi

Els serveis, amb un 59% de la població ocupada i un VAB del 64,2% tenen un
fort impacte tant en l’economia municipal com en la comarcal

El sector econòmic més important en termes de població
ocupada a Palafrugell és el dels serveis, amb un 58,7% del total,
seguit del sector industrial, amb un 21% i de la construcció, amb
un 17%. Si s’analitza la contribució de cadascun d’aquests
sectors al Valor Afegit Brut (VAB) municipal, la rellevància dels
serveis és encara més gran ja que aporten un 64.2% del total.
El sector terciari és el que ha manifestat més clarament una
tendència a l’alça en els darrers temps i, si bé, aquesta tendència
és general a nivell de Catalunya, en el cas del Baix Empordà i de
Palafrugell el seu desenvolupament és directament atribuïble a
les activitats associades al turisme.

Palafrugell presenta un índex d’especialització en la construcció, fet que està
a punt de trencar la tradicional diversificació econòmica del municipi

Palafrugell té una estructura econòmica força diversificada ja que
tot i el predomini del sector dels serveis, s’ha mantingut un model
mixt on la indústria té encara un pes específic remarcable.
En relació al seu entorn socioeconòmic però, el municipi s’està
especialitzant en la construcció, amb uns índexs d’especialització
relativa d’1,48 respecte a Palamós, 1,05 respecte a Sant Feliu i
1,17 respecte al global del Baix Empordà. Cal tenir en compte
que part de la indústria està també relacionada amb aquest
sector.

Els indicadors econòmics situen a Palafrugell al nivell de la mitjana de
Catalunya, lleugerament per sota del nivell mig comarcal

Atenent als indicadors econòmics comunament utilitzats
(producte interior brut –PIB-, renda bruta familiar disponible –
RBFD-, distribució de l’origen de les rendes de les famílies…) el
Baix Empordà en conjunt es situa en una bona posició en
comparació amb la resta del país, donat que la gran part de les
variables econòmiques se situen per sobre de la mitjana de
Catalunya.
En canvi, dins el context comarcal, viles com Palafrugell i Sant
Feliu de Guíxols es situen lleugerament per sota, amb índexs
més propers a la mitjana del país en la major part de variables.
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Existeix una gran interdependència econòmica amb els municipis de la rodalia
l’expressió de la qual és la mobilitat per raó de treball

Palafrugell, Palamós, Begur i Mont-ras tenen establertes
importants interdependències econòmiques que es tradueixen en
els fluxos de mobilitat obligada per raó de treball entre aquestes
poblacions. En el cas de Begur i Mont-ras, l’existència de barris
limítrofes amb el nucli de Palafrugell indueix aquestes relacions.
Palafrugell importa mà d’obra sobretot per al sector dels serveis,
mentre que els palafrugellencs que treballen a Palamós i Begur,
també es dediquen majoritàriament a aquest sector. Mont-ras en
canvi, es destí principalment d’ocupació industrial.

Les taxes de mobilitat obligada per raó de treball s’han incrementat en els
darrers anys

Tot i que la major part de la població ocupada treballa dins el
propi municipi, un terç de les persones ocupades es desplaça a
treballar a altres poblacions. Es registra una tendència a
l’increment d’aquests desplaçaments que han passat del 28% de
la població ocupada al 1991 al 33% al 1996. També es registra
un increment de l’atracció de Girona i Barcelona com a destí de
treball.
La mobilitat afecta sobretot al sector de serveis (56,89%),
majoritàriament en els subsectors de l’hostaleria i el comerç
(22,64%), i en segon lloc el sector industrial (24,19%).

Diagnosi: Mercat de treball i estructura sectorial, població activa i
atur

El mercat de treball a Palafrugell i la població ocupada efectiva confirmen la
primacia del sector serveis en el conjunt de l’activitat econòmica del municipi,
essent el principal centre de serveis de la comarca

El  61% de la població ocupada efectiva al municipi treballa en el
sector dels serveis i, dins d’aquest, principalment al comerç i a
l’hostaleria. A més, Palafrugell és el municipi que concentra un
major nombre d’ocupats en aquest sector a nivell comarcal, amb
un 17,42% del total de llocs de treball del sector terciari.
La resta del mercat de treball al municipi es reparteix entre la
indústria en un 19% i la construcció en un 17%. Els llocs de
treball corresponents al sector primari representen només el 3%
de la població ocupada efectiva.
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Palafrugell ha perdut el paper capdavanter que havia tingut com a principal
centre industrial de la comarca

Tenint en compte la distribució del mercat de treball a la
comarca, Palafrugell era el municipi que concentrava una major
proporció d’ocupats efectius en la indústria manufacturera l’any
1991, amb un 17,75% de la població ocupada efectiva en aquest
sector a la comarca.
En canvi, en els anys posteriors s’ha registrat un descens: les
1070 persones que treballen al municipi en la indústria
manufacturera, representen un 15,17% dels llocs de treball en
aquest sector a la comarca, per sota del 21,66% que ofereix
Palamós i el 15,40 de la Bisbal.

La tendència en l’evolució de l’atur segueix les mateixes pautes que al global
de Catalunya amb la diferència de l’estacionalitat, característica dels
municipis turístics, que afecta sobretot les dones

Des de l’any 1994 s’ha entrat en una etapa de disminució
progressiva de l’atur, amb un lleuger increment de l’any 1999 al
2000. Tanmateix, a Palafrugell aquestes xifres globals cal
matitzar-les tenint en compte l’estacionalitat de l’ocupació.
Les dones són el col·lectiu més afectat per la problemàtica
laboral ja que moltes fan feines de temporada al sector de
l’hostaleria o en la neteja d’apartaments. Els homes, tot i veure’s
també afectats per la temporalitat, disposen d'altres sectors que
tenen demanda la resta de l’any, com la construcció, o altres
activitats també temporals però que complementen la temporada
turística (recollida de pinyes, fruita…).
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El sector primari suposa poc més del 3% de la població ocupada resident de
Palafrugell (a la comarca ocupa més del 6%), tot i que en els darrers anys
(1991-1996) hi ha hagut un lleuger augment. L’activitat agrària té una
importància econòmica relativament baixa (0,9% del VAB), tot i que gestiona
gairebé un terç del territori.
El nombre d’explotacions i la superfície explotada ha disminuït notablement
en els darrers anys (1989-99), mentre que la dimensió mitjana de les
explotacions ha augmentat. Més de la meitat tenen activitat ramadera, amb
un predomini de les granges intensives de boví i porcí. En els darrers anys
(1999-2001) hi ha hagut un increment tant del nombre d’explotacions com
dels caps de bestiar, especialment de boví.
L’activitat forestal (especialment l’extracció de suro), que havia estat molt
important a la comarca, ha quedat reduït a algunes finques generalment poc
productives on s’exploten sobretot espècies de coníferes: pi pinyer, pi blanc i
pi insigne, i algunes plantacions més rentables de planifolis de creixement
ràpid, mentre que els aprofitaments de pelagrí o suro han estat escassos en
els darrers anys (1999-2000).
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Figura 4.3.V: Superfícies destinades a aprofitament per espècies
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Diagnosi

Tot i la seva baixa incidència en termes econòmics, l’activitat agrària ocupa el
25% de la superfície municipal i confereix el seu caràcter a algunes zones
d’elevat interès

La incidència del sector agrícola-ramader en l’economia global al
municipi és molt baixa, tant en termes de població ocupada
(3,2%) com en aportació al Valor Afegit Brut –VAB- (0,9%).
Tanmateix, la SAU (superfície agrària útil), és a dir, la que
efectivament està ocupada per conreus, siguin herbacis o
llenyosos, i pastures ha anat disminuint en els darrers vint anys
continua representant una quarta part del total del terme
municipal. A més cal tenir en compte que l’interès de la plana de
l’Aubi, considerada d’elevat valor ambiental, rau en el mosaic
d’ambients creat gràcies a l’activitat agrícola.

Algunes de les dades de què es disposa permeten parlar d’un lleuger
creixement del sector primari, atribuïble sobretot a la ramaderia, però encara
es manté molt per sota dels nivells comarcals

L’evolució de la població ocupada, del nombre d’explotacions
ramaderes i dels caps de bestiar apunten a un lleuger increment
del sector primari que es basa en una importància creixent de la
ramaderia, especialment del sector boví en cria intensiva.
Aquest creixement és poc important en termes absoluts donada
la poca importància relativa del sector en el conjunt de
l’economia, on la incidència és molt inferior a la que es dóna a
nivell comarcal.

La concentració de l’activitat ramadera al Pla de Llofriu planteja dubtes sobre
la capacitat d’absorció del sòl respecte els residus ramaders

De la trentena d’explotacions ramaderes actives censades a
Palafrugell, 14 es troben ubicades al Pla de Llofriu, on a més a
més es troben les explotacions més grans. Si bé, totes les
explotacions ramaderes tenen terres, l’efecte de concentració pot
dificultar una correcta gestió pel que fa a l’aplicació de les
dejeccions en el sòl, fet que amb les dades disponibles no s’ha
pogut comprovar.
En els propers anys, la redacció dels plans de gestió de les
dejeccions ramaderes a que obliga la normativa vigent podrà ser
un bon instrument per aprofundir en aquests aspectes. Caldrà
parar especial atenció a les nou activitats que s’enquadren en
l’annex II.1 de la Llei d’Intervenció Integral de l’administració
ambiental que classifica les activitats en funció de la seva
incidència ambiental.



PALS DE PALAFRUGELL DIAGNOSI !

ARDA Gestió i Estudis Ambientals Pàg. 158

La manca d’associacionisme del sector al municipi ha de ser tingut en compte
en la gestió de les activitats agro-ramaderes

Els titulars del 90% de les explotacions agro-ramaderes del
municipi són persones físiques que, majoritàriament, tenen les
explotacions en règim d’arrendament i no es troben associats
sota cap tipus de figura (Cooperativa, SAT…)
Aquest fet ha comportat dificultats a l’hora d’aconseguir
informació de base sobre mesures de gestió aplicades en
l’actualitat, i, alhora, haurà de ser tingut en compte si es volen
impulsar determinades pràctiques agrícoles, com és el cas, per
exemple de la gestió i manteniment de la zona dels Lladres i
Ermedàs o la correcta gestió de les dejeccions ramaderes.

L’explotació dels boscos a Palafrugell és, actualment, molt puntual, i es
realitza de manera poc planificada

Només dues de les aproximadament vint explotacions forestals
censades al municipi es consideren comercials. La resta, tenen
una producció destinada principalment al consum propi
(llenya…).
Cap de les finques forestals del municipi disposa de Pla Tècnic
de Gestió i Millora Forestal, tot i ser una recomanació específica
per a les masses forestals incloses en els espais del PEIN, com
succeeix en gran part dels boscos de Palafrugell.

L’explotació del suro a Palafrugell, com a la resta de municipis de tradició
surera, està en franca decadència

La indústria surera de la comarca importa actualment la major
part de la seva matèria prima, mentre que els aprofitaments
forestals de la sureda a la zona han patit una fora regressió en la
que es combinen factors de tipus ecològic, econòmic i de mala
gestió dels boscos.
Només en tres finques del municipi s’han fet peles de pelagrí o
de suro en els darrers tres anys (mas Estela, Bosc del Rector i
Sa Branca).

L’actual estructura de les explotacions dificulta l’aprofitament racional de la
sureda

Alguns factors, com la progressiva parcel·lació de les finques i la
manca d’agrupacions o associacionisme entre els propietaris
forestals, dificulten una gestió racional de les suredes ja que es
requereix una extensió suficient per a poder optimitzar
l’explotació tenint en compte els torns de lleva.
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D’altra banda, la pela del suro és una activitat difícil de
mecanitzar i que requereix ma d’obra qualificada, dues
circumstàncies difícils d’encaixar en la realitat actual del sector
primari.

La pesca, tot i tenir una llarga tradició històrica a Calella, és una activitat
residual en el conjunt de l’economia municipal

La pesca havia complert tradicionalment una funció reguladora
de la ocupació, absorbint o deixant mà d’obra en funció de les
demandes d’altres sectors com la construcció.
Actualment, però, ha de ser considerada, no per la seva
aportació a l’economia global del municipi, sinó per la llarga
tradició històrica i l’impacte social que ha tingut sobretot a
Calella, però també als altres nuclis litorals.
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La indústria tradicional, la surera, manté encara una presència important
(ocupa gairebé un terç de la població activa del sector a la comarca),
consolidada gràcies al procés de millora de la qualitat del producte que s’ha
dut a terme en els darrers anys. Tanmateix, a partir del desenvolupament de
l’activitat turística i la segona residència aniran prenent cada vegada més
importància les activitats industrials vinculades a la construcció (materials per
a la construcció, producció i muntatge de portes i finestres metàl·liques,…),
encara que el sector majoritari a Palafrugell segueix sent el de la fusta i suro.
La major part de les activitats industrials es troben encara dins del casc urbà.
Poc més d’una cinquena part de les indústries, entre elles la major part de les
sureres, s’ha traslladat a les zones industrials.
S’observa una major especialització relativa de Palafrugell en el sector de la
construcció respecte de la comarca, tot i que en els darrers anys (1991-96)
s’ha produït una davallada de la població ocupada i una estabilització de
l’activitat constructora.

Figura XX: Evolució del sector surer
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Diagnosi

El sector industrial a Palafrugell està molt poc diversificat i una part important
és depenent del sector de la construcció

El 85% de les indústries s’enquadren en només tres subsectors:
el subsector “suro - fusta i mobles”, on s’engloba la indústria
surera, el subsector del metall i el d’alimentació. A excepció del
sector surer, gran part d’aquestes indústries, formades per petits
tallers de fabricació i muntatge de portes i finestres d’alumini,
mobles, motllures… està íntimament relacionada amb la
demanda procedent del sector de la construcció.
El 15% restant es troba repartit entre tallers de confecció,
empreses d’arts gràfiques, etc. Cal destacar l’existència de tres
empreses de materials per a la construcció: la bòbila i dues
empreses de tallat i poliment de marbres.

El sector industrial a Palafrugell ha tingut una lleugera davallada en la darrera
dècada, que també s’ha donat al global de la comarca

La població ocupada en el sector industrial ha disminuït des de
les 1.387 persones de l’any 1991 a les 1.343 de l’any 1996 que
representen un 22% de la població ocupada de Palafrugell. El
mercat de treball al municipi també ha registrat una disminució
equivalent, així, de les 1.169 persones que l'any 1991 treballaven
dins de Palafrugell en la indústria, s’ha passat a les 1.070 de
l'any 1996.
La disminució del pes específic del sector també es manifesta en
el nombre d’establiments industrials que va disminuir en un 8%
en el període 1995-1998.

La indústria tradicional de la zona, la del suro, manté la seva importància tot i
haver perdut el paper predominant que havia tingut a la comarca

El sector del suro ha anat patint una davallada des dels anys 50
del segle XX, donant el relleu a activitats més lligades al sector
de la construcció (materials, muntadors, etc.) com a activitat
industrial predominant a la comarca.
Tanmateix, quatre viles (Palafrugell, Palamós, Sant Feliu i Cassà
de la Selva) continuen concentrant el 90% de la indústria del
suro catalana i el 50% de la producció espanyola de
manufactures del suro. En aquest moment, la indústria
surotapera de Palafrugell es troba en un moment d’estabilització
després d’un cicle ascendent vinculat a “l’efecte 2000”.
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La concentració del sector del suro i l’existència d’iniciatives d’investigació i
recerca poden actuar com a motor per a la revitalització de la indústria

Tenen la seu a Palafrugell l’Associació d’Empresaris surers de
Catalunya (AECORK) i l’Institut Català del Suro, que integrarà el
Laboratori del Suro, depenent del Laboratori General d’Assaigs i
Investigacions de Catalunya, per a potenciar l’activitat de
recerca.
La presència d’aquestes entitats al municipi, algunes amb
participació pública, no s’ha utilitzat fins al moment com a motor
per impulsar iniciatives de desenvolupament d’altres indústries
relacionades amb el sector (mecanitzats, …) i que podrien ajudar
a trencar l’excessiva dependència de la construcció de moltes de
les indústries.

El polígon industrial de Palafrugell té un nivell d’ocupació molt baix, existint un
bon nombre d’empreses distribuïdes pel casc urbà

El polígon industrial de la zona “Circumval·lació nord” de
Palafrugell es troba ocupat només un 14% de la seva superfície.
La baixa ocupació d’aquest polígon pot atribuir-se al preu del sòl,
i a una certa especulació per la manca d’intervenció dels
organismes públics (Ajuntament, INCASOL…). També cal tenir
en compte la oferta de sòl industrial de municipis molt propers
(Begur, Mont-ras) i la dimensió de les parcel·les, molt superior a
la mida mitjana de les empreses del municipi.
La major part d’empreses es troben encara distribuïdes pel casc
urbà sense que hi hagi problemes generalitzats de veïnatge
donades les característiques d’aquests establiments (petits
tallers, etc.).

Tot i que no es pot considerar un problema generalitzat al municipi, existeixen
alguns establiments industrials fora d’ordenació

La zona adjacent al polígon, a l’altra banda de la carretera de
Llofriu no està qualificada com a sòl industrial tot i que hi ha
instal·lades algunes de les empreses més grans del municipi.
Això provoca una situació d’indefinició que afecta la dotació
d’infraestructures (vials, senyalització…) i limita el creixement
d’aquestes activitats.
Altres situacions d’incompliment de la normativa urbanística es
donen de manera molt puntual a l’entrada al nucli urbà per l’Av.
Espanya, al carrer Carrilet, a Ermedàs…
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La gestió municipal de les activitats econòmiques ha desatès tradicionalment
els aspectes ambientals d’aquestes però l’aplicació de la nova normativa està
comportant canvis d’orientació en aquesta gestió

L’existència a Palafrugell d’un nombre molt important d’activitats
considerades potencialment molestes (bars, restaurants …) des
del punt de vista del veïnatge ha fet que, fins ara, el control de
les activitats econòmiques per part dels serveis municipals s’hagi
centrat molt en la seva situació respecte a l’ordenació
urbanística, compliment d’horaris, etc. i s’hagin desatès aspectes
més relacionats amb la incidència ambiental.
L’entrada en vigor de la llei d’Intervenció integral de
l’administració ambiental (LIIAA) i els reglaments que la
desenvolupen, que regula la obtenció dels permisos d’activitat en
funció de la incidència ambiental, comportarà canvis en la
orientació d’aquesta gestió. Com a primera fase per a una
correcta aplicació de la llei, s’està treballant en la depuració i
actualització de la base de dades d’activitats del municipi.

La incidència de les activitats industrials en els balanços ambientals al
municipi és poc rellevant, essent el vector energètic el més desconegut

Els balanços realitzats amb les dades disponibles mostra, que en
general, la incidència del sector industrial en els consums d’aigua
i energia i en les emissions atmosfèriques i de residus
representen una part minoritària respecte a les xifres totals.
Tanmateix, la manca de dades de base no ha permès fer un
diagnòstic complet de l’ús de les diferents energies al sector
industrial, tot i que sembla que hi ha una tendència a augmentar
l’ús de l’energia elèctrica en els processos industrials.

Algunes empreses del sector del suro han iniciat processos de millora de la
seva gestió ambiental però no s’ha abordat de manera global a nivell de
sector

TESA té implantat un sistema de gestió ambiental segons la
norma ISO-14001, estant pendent d’inscripció en el registre
EMAS del Departament de Medi Ambient, i GEYRU, SA té
atorgat el distintiu de garantia de qualitat ambiental per als seus
productes (taps).
Tanmateix, no s’ha dut a terme cap iniciativa global a nivell de
sector, com s’ha fet amb altres temes com els sistemes de
millora de la qualitat i de la prevenció de riscos laborals, que han
estat impulsats per l’Institut Català del Suro.
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La major part d’indústries del municipi es classificarien com d’incidència
ambiental baixa però hi ha alguna activitat amb riscos puntuals associats

 Analitzant la incidència ambiental de les activitats industrials al
municipi en aplicació de la LIIAA (Llei 3/1998 d’Intervenció
Integral de l’Administració Ambiental), les dades consultades fan
pensar que no hi ha cap activitat d’incidència ambiental alta,
sotmesa al règim d’autorització ambiental.
Els principals riscos ambientals estarien associats a
l’emmagatzematge de productes químics i anirien vinculats a la
contaminació de l’aigua i el sòl per possibles fuites accidentals.
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ANÀLISI DEL SECTOR TERCIARI: COMERÇ I SERVEIS

Caracterització del sector terciari
Anàlisi de l’oferta comercial

Anàlisi de la intensitat comercial i els hàbits de consum de la població
Anàlisi i característiques del sector serveis
Anàlisi i característiques del sector turístic
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El subsectors més importants són el comerç i l’hostaleria, que donen treball a
la meitat de la població ocupada en els serveis i suposen la major part
d’establiments corresponents al sector.
L’oferta comercial és àmplia i molt diversificada (la més gran de la comarca),
concentrant-se sobretot al nucli de Palafrugell en uns quant espais
comercials.
El turisme ha passat a ser l’activitat predominant. A partir d’una tradició
d’estiueig als nuclis de Calella i Llafranc de població autòctona, i del
descobriment als anys cinquanta del segle XX del litoral del Baix Empordà per
part del turisme estranger, s’inicia un “boom” que es reflecteix en el
desenvolupament d’una important infraestructura. L’oferta hotelera, formada
bàsicament per petits establiments familiars, ha anat minvant en els darrers
anys tant en nombre d’establiments com en nombre de places, i ha anat
augmentant progressivament la importància dels apartaments.
En aquest turisme, majoritàriament de segona residència, s’ha anat observant
un increment de les famílies amb fills procedents sobretot de l’àrea
metropolitana de Barcelona, de nivell socioeconòmic mig-alt, amb un
percentatge de turistes que repeteixen destinació molt alt.
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Figura 4.5.I: Subsectors majoritaris en nombre d'establiments 1998
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Diagnosi

El pes del sector turístic aporta el fet diferencial en un marc global de
terciarització de l’economia

El sector serveis representa més d’un 50% de la població
ocupada no només a Palafrugell sinó a la comarca i a Catalunya.
És quan s’analitza la composició en subsectors, quan es posen
en relleu les diferencies dels municipis turístics en els que, a les
activitats directament implicades (hotels, bars, restaurants…), cal
sumar d’altres que hi estan íntimament relacionades: comerç,
serveis immobiliaris.
Com a xifra significativa, un 10% del mercat de treball en el
sector terciari, correspon al subsector serveis immobiliaris i de
lloguer i serveis empresarials.

Palafrugell disposa d’un comerç ric i diversificat, ben valorat per la població
però amb algunes deficiències estructurals

El comerç és el principal sector en importància dins el conjunt de
serveis de Palafrugell i la oferta és molt diversificada. L’estudi
sobre el comerç al municipi que s’està duent a terme per
iniciativa de l’Ajuntament i d’ACOPA (Associació de comerciants
de Palafrugell) inclou un enquesta en la que s’expressa la
preferència dels palafrugellencs pel comerç local.
El mateix estudi, però, també cita algunes deficiències
urbanístiques que afecten el dinamisme comercial: senyalització
de les zones comercials, retolació, disseny dels carrers…).
També es manifesta la demanda d’una major amplitud d’horaris i
d’oferta d’oci associada.

Els nuclis litorals i rurals es troben desprovistos d’alguns serveis comercials

L’oferta comercial del municipi es centra a Palafrugell nucli
mentre que als nuclis litorals és molt inferior i un 80% només són
establiments de temporada.
Prenent com a referència els comerços del ram de l’alimentació,
n’hi ha 8 a Calella, 7 a Llafranc i 4 a Tamariu. Llofriu i la
Barceloneta no compten amb aquest establiment de venda de
productes d’alimentació.
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El dinamisme econòmic i social de Palafrugell ha actuat com un procés
controlador del “boom” turístic

En al dècada dels 60 del segle XX, quan es va produir l’expansió
del turisme com a  fenomen de masses a tot l’Estat espanyol, i a
Catalunya i la Costa Brava en particular, els nuclis costaners de
Palafrugell ja estaven consolidats com a centres turístics amb
una personalitat pròpia i el municipi comptava amb una
economia diversificada.
El desenvolupament turístic sempre ha comptat, doncs, amb un
nucli principal o una població de base originària del lloc o molt
arrelada al mateix, fet que ha propiciat una cultura turística més
basada en la pròpia riquesa del territori.

El turisme als nuclis costaners de Palafrugell es caracteritza per ser de tipus
familiar amb una fort component de fidelització fomentat per les segones
residències

La major part de places turístiques corresponen a les segones
residències i els apartaments d’ús turístic majoritàriament de
propietat. Així doncs, la major part de la població flotant no són
visitants esporàdics sinó que es tracta de persones vinculades al
lloc que repeteixen la seva estada any darrera any.
El tipus d’establiment hoteler també reforça aquest paper de
turisme familiar donat que es tracta majoritàriament
d’establiments petits regentats de manera directa pels seus
propietaris.

El sector hoteler ha anat patint una davallada progressiva en quant a nombre
d’establiments i de places i es manifesta l’interès en progressar en qualitat de
la oferta

Tant el nombre d’establiments (hotels i pensions) com el de
places ha anat seguin una davallada progressiva des dels anys
60 del segle XX.
El sector ha engegat iniciatives de millora de la qualitat,
promovent-se a nivell de l’Associació Costa Brava Centre la
implantació de sistemes de qualificació (distintius de qualitat,
sistemes de gestió ambiental,…).

Els apartaments o habitatges llogats per a ús turístic, la major oferta de
places turístiques a Palafrugell, està fora de regulació

La major part de l’oferta d’allotjament de Palafrugell es basa en
els apartaments d’ús turístic, oferta en la que té una posició
destacada a la comarca només per sota del municipi de Castell-
Platja d’Aro.
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Gran part d’aquests apartaments no es troben declarats
legalment com a tals, en part perquè hi ha molts particulars que
disposen d’habitatges i els lloguen en la temporada turística.
Aquesta mateixa manca de regulació fa difícil avaluar-ne el
nombre de places. Des de l’associació que agrupa al sector
s’està treballant per anar regularitzant aquesta situació per tal de
millorar la qualitat de l’oferta.

La incidència de les segones residències, tot i tenir un efecte esmorteïdor, no
ha aconseguit trencar el fort increment de la demanda d’espai i serveis
turístics de l’estiu

Els índexs d’activitats turística mostren un predomini total de la
modalitat d’allotjament en apartament de lloguer o segona
residència, amb 1875 places cada 100 habitants, que es
concentren sobretot a Calella.
Tanmateix, tot i que les segones residències poden aportar un
cert nombre de persones durant els caps de setmana i festivitats
assenyalades, no es suficient per trencar amb la forta
estacionalitat tant en la demanda de serveis turístics que es
concentra sobretot a l’agost i al juliol, i en menor mesura, al juny i
al setembre. Des del Patronat municipal de Turisme i des de la
pròpia regidoria es treballa per impulsar esdeveniments culturals
i recreatius per atraure fluxos de visitants fora de temporada.

Alguns indicadors apunten a una saturació de l’actual model de
desenvolupament turístic

Un càlcul estimatiu de l’ocupació de les platges dóna una xifra
mitja de 2,24 m2 de platja per usuari, xifra que no assoleix
l’estàndard comunament acceptat de 3 m2/usuari. Aquestes
estimacions han resultat coherents amb la percepció de la
població que s’ha manifestat en els fòrums de participació.
D’altra banda, la ocupació del domini marí és també una realitat,
amb una densitat estimada d’embarcacions de 7,34 metres de
costa per embarcació.
Aquesta saturació deriva en una disminució de la qualitat de
l’experiència turística, tant des de la perspectiva del visitant com
del receptor a part de tenir una sèrie de conseqüències a nivell
ecològic i paisatgístic com ja s’ha exposat a l’apartat de sistemes
naturals.
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El port de Llafranc, infraestructura polèmica des de la seva construcció, es
troba saturat i té problemes endèmics de difícil solució

La capacitat del port de Llafranc, dissenyat per a 140
amarradors, esdevé del tot insuficient per cobrir la demanda de
places que es genera durant la temporada turística. Això fa
necessari ocupar part de l’espai marítim amb boies i part de la
sorra per a varatge d’embarcacions, de manera que es
produeixen conflictes d’usos.
D’altra banda, el port té problemes de rebliment per un mal
disseny constructiu i ha de ser dragat cada any, abocant-se la
sorra a la platja de Llafranc, problema de difícil solució.
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Diagnosi: Evolució i estructura de la població

La tendència general de la població a Palafrugell durant el segle XX ha estat
de creixement perfilant-se des dels anys 80 com la vila més poblada de la
comarca

Les principals viles del litoral baix-empordanès: Palamós,
Palafrugell i Sant Feliu, representen el 50% de la població de la
comarca i han seguit la mateixa evolució al llarg del segle XX.
Després del fort creixement de començaments de segle impulsat
per la indústria suro-tapera s’inicia una lleugera davallada
coincident amb els anys de guerra i postguerra.
La població es recupera als anys 1960, coincidint amb la irrupció
del turisme, iniciant-se un creixement sostingut que dura
pràcticament fins al dia d’avui.
Palafrugell és avui la vila més poblada de la comarca, amb
18.691 habitants a 31 de desembre de 2000, havent
experimentat un creixement del 23% en els darrers 20 anys, la
qual cosa significa una taxa de creixement anual superior al 20
per mil, molt superior al de la comarca (9,2 per 1000) i al de
Catalunya (2,7 per mil).

L’estructura per edats de la població de Palafrugell presenta les pautes
característiques de les societats modernes

La piràmide de població reflecteix que hi ha relativament pocs
joves (22% menors de 20 anys), molts adults (68,5 % entre 21 i
70 anys) i una bona proporció de gent gran (11% de majors de
70 anys). L’evolució de l’estructura de la població reflecteix un
envelliment progressiu. En canvi la capacitat productora de la
població és elevada ja que la taxa de dependència teòrica és
baixa i tendeix al descens en els darrers anys.

Les dades demogràfiques reflecteixen el dinamisme dels nuclis costaners

Amb 1326 habitants, els nuclis de Calella, Llafranc i Tamariu
representen el 7% del total de la població empadronada a
Palafrugell. L’any 1996 en representaven el 6%, però el seu ritme
de creixement ha estat superior en els darrers anys (1994-2000).
De la mateixa manera que ha succeït globalment al municipi, tot i
que hi ha hagut un component migratori important, la població és
majoritàriament catalana.
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D’altra banda, l’índex de dependència és inferior al global del
municipi, indicant que el gruix més important de la població es
troba en edat productiva. Tanmateix, l’estructura per edats indica
un envelliment de la població més acusat a Tamariu i Calella que
en el global del municipi.

Diagnosi: Moviment migratori

El creixement de la població a Palafrugell sempre ha tingut un important
component immigratori caracteritzat per tractar-se d’immigració per motius
econòmics

Palafrugell té un creixement vegetatiu estimat en uns 2 a 4 per
mil habitants de mitjana anual, superior al de la comarca i
Catalunya (1,4 – 1,5/1000 hab). En canvi, en el període 1981-
2000 el creixement real ha estat del 11,7 per 1000. És a dir, dels
3535 habitants guanyats en aquest període, 2635 (75%) han
estat de procedència migratòria.
Aquest fet és un denominador comú a total la comarca per bé
que amb alguns trets diferenciadors entre els municipis,
distingint-se entre el model dels immigrants europeus benestants
(Begur, Calonge…) i la immigració econòmica (Palafrugell,
Torruella…). La construcció i els serveis són les activitats que
absorbeixen un major nombre de ma d’obra immigrant, activitats
que sovint comporten precarietat en l’ocupació.

La internacionalització de la immigració planteja nous reptes no exempts de
dificultats

El principal component de la immigració al llarg del segle XX ha
estat, com en molts altres llocs, la població d’origen andalús
(actualment un 14,5 %.de la població empadronada). Tanmateix,
els darrers fluxos migratoris tenen un component important de
fora de l’Estat espanyol de manera que actualment estan
empadronades a Palafrugell 1978 persones procedents de
l’estranger i originaris de fins a 44 països diferents, essent la
nacionalitat marroquina la més nombrosa, representant segons
les darreres dades un 7,4% del total del padró.
Per les circumstàncies en que es produeix la immigració en
aquest col·lectiu, una part important pot no estar empadronada,
estimant-se que poden assolir el 15% de la població.
El Baix Empordà en general i Palafrugell en particular ha tingut
històricament la capacitat d’absorbir els fluxos migratoris sense
perdre la identitat pròpia. Aquests nous corrents immigratoris
amb una major distància cultural implicaran la necessitat de
trobar mecanismes adients de diàleg i apropament entre els dues
realitats.
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Diagnosi: Unitats domèstiques

Es detecta un increment de les llars unipersonals i de les famílies
monoparentals

Prop d’un 17% de les llars de Palafrugell són unipersonals,
havent-se registrat un increment d’aquest tipus de llar durant el
període en el que s’ha disposat de dades (1991-1996). Aquest
augment es relacionaria, en part, amb al nombre creixent de
persones grans que viuen soles.
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Diagnosi: Evolució del nombre d’habitatges

Palafrugell presenta una taxa mitjana de construcció de 174 nous habitatges
anuals

En el període 1991-2000 s’han construït un total de 1.746 nous
habitatges, la qual cosa representa un increment del 13,75% en
el nombre total d’habitatges en aquest període. En la dècada
anterior, aquesta taxa havia estat lleugerament superior, amb un
taxa anual de 204 nous habitatges.
Centrant l’anàlisi en el període 1991-2000, si bé sembla que el
ritme de construcció s’ha estabilitzat, el coeficient de funció
constructora, és a dir, el coeficient que relaciona la població amb
el nombre d’habitatges construïts, ha augmentat, essent de 4,37
nous habitatges/100 hab per a la primera meitat de la dècada i
de 5,28 per a la segona. Per nuclis, el 63% dels nous habitatges
es construeix a Palafrugell i segueix Calella amb un 20%.

Palafrugell presenta una taxa de sobreconstrucció del 24% tot i que es van
concedint llicències per a la rehabilitació

Segons el cens del 1991, 832 habitatges del municipi es
trobaven vacants, malgrat això, la construcció de nous habitatges
s’ha mantingut amb els ritmes que s’han especificat
anteriorment, la qual cosa significa un índex de sobreconstrucció
del 24%.
D’altra banda, durant l’any 2000 un 28% de les llicències
municipals atorgades per a la construcció han estat per a
ampliació o rehabilitació d’habitatges existents. No s’ha disposat
de dades que permetin avaluar-ne la tendència.

La proporció d’habitatge secundari és de més del 50%

La proporció d’habitatges secundaris és la més gran de les tres
viles litorals del Baix Empordà superant aquests en un 10% els
habitatges principals. Aquest fet s’accentua als nuclis de la costa:
el 1991, dels 3768 habitatges censats a Calella només un 6,5%
eren habitatges principals.
Les segones residències també sovintegen a l’interior,
representant un 60% a Llofriu. A Palafrugell nucli la incidència és
molt menor i es distribueixen de manera dispersa.
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Diagnosi: Característiques dels habitatges

Tot i que algunes informacions apunten a una part important d’habitatges en
mal estat, no s’ha aconseguit disposar de dades que corroborin aquest fet

Les dades oficials de les que s’ha disposat donen que només un
1,3% dels edificis en mal estat (dades de l’any 1991). Pel que fa
a les instal·lacions i serveis, més d’un 95% dels habitatges
disposen d’aigua calenta, bany o dutxa i calefacció. Globalment,
aquestes dades donen un estat de conservació i serveis superior
a la mitjana de Catalunya.
Tanmateix, aquestes dades contrasten amb la percepció
detectada de l’existència de moltes vivendes en estat precari.
Percepció que no s’ha pogut confirmar per manca d’un inventari
actualitzat.

Tot i l’elevat ritme de construcció, hi ha una dificultat manifesta d’accés a
l’habitatge per alguns sectors de la població

L’elevat cost dels habitatges i la manca d’oferta de lloguers en
dificulta l’accés a alguns sectors de la població. En la manca de
vivendes en lloguer conflueixen diversos factors a part dels
conjunturals (baixa dels tipus d’interès...): les agències
immobiliàries es dediquen preferentment a la venda, els
propietaris prefereixen llogar a la temporada d’estiu perquè
poden cobrar un lloguer molt més alt i també hi ha la
desconfiança dels propietaris davant els llogaters que no
disposen d’uns ingressos fixos garantits durant tot l’any.
La iniciativa pública tampoc no ha generat molta oferta en aquest
sentit. Així, entre els habitatges iniciats durant l’any 2000 només
hi ha 26 certificacions provisionals de protecció oficial.
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Diagnosi: Serveis sanitaris, mèdics i farmacèutics

Les dades consultades denoten un dèficit respecte als recursos d’atenció
sanitària

Palafrugell disposa d’un centre d’Atenció primària, el CAP Dr.
Alsina i Bofill, que és el centre sanitari de referència per a l’Àrea
Bàsica de Salut (ABS) integrada pels municipis de Begur, Mont-
ras, Pals, Regencós i Torrent a part del propi Palafrugell.
Pel que fa a les infraestructures hospitalàries, a nivell comarcal
només es disposa de l’Hospital comarcal de Palamós, l’hospital
municipal de Sant Feliu i l’hospital geriàtric de Palafrugell. En
total donen una ràtio de 3,4 llits per 1.000 habitants molt inferior
a la mitjana de Catalunya, això només comptant la població
resident.

La necessitat dels desplaçaments és un motiu d’insatisfacció respecte els
serveis sanitaris

El mapa sanitari va ubicar l’Hospital comarcal a Palamós, el
primer nivell de referència del qual és l’Hospital Dr. Trueta de
Girona i, per algunes especialitats, els hospitals de Barcelona.
D’altra banda, els serveis sanitaris poden veure’s col·lapsats en
èpoques de màxima afluència de la població flotant.
Tot això genera unes necessitats de desplaçaments que són
especialment importants quan afecten a persones amb mobilitat
reduïda. L’existència del servei d’atenció domiciliària –ATDOM-
no pot suplir del tot aquestes mancances.

Els serveis d’atenció primària presenten dificultats a l’hora d’atendre el
col·lectiu magribí per a la qual cosa ja s’han endegat algunes actuacions

Els serveis d’atenció primària reconeixen l’existència de certes
dificultats a l’hora d’oferir una correcta atenció sanitària a la
població immigrant, sobre tot en el cas de les dones i els infants
que arriben a representar el 10% dels usuaris del servei de
pediatria a l’ABS de Palafrugell.
Les dificultats radiquen tant en les dificultats de comprensió com
en el mal ús dels serveis que es fa per part d’aquest col·lectiu.
Per abordar aquesta problemàtica ja s’han endegat algunes
actuacions amb la col·laboració de l’entitat GRAMC de
Palafrugell.
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Diagnosi: Principals factors de risc i causes de mortalitat

Com ha succeït de manera general a les societats modernes, hi ha un
increment de les malalties degeneratives degut a l’augment de l’edat mitjana
de la població

Amb un 11% de població major de 70 anys, les malalties tipus
artrosi, reumatisme, cataractes, etc. tenen un pes específic
remarcable.

Com a factor de risc, cal citar un augment del consum de drogues per part
dels joves

En els darrers anys, sembla ser que ha anat augmentant el
consum de tòxics per part dels joves a Palafrugell.
No es disposa de dades que permetin quantificar la magnitud
real del fenomen però és un apreciació en la que coincideixen els
estaments socials més propers a aquest problemàtica: els
serveis socials municipals, els Instituts d’Educació Secundària i
la Fundació Teresa Ferrer, entitat privada d’iniciativa social
dedicada a l’atenció de les drogodependències i ubicada a
Palafrugell. El CAP de Palafrugell disposa també d’una unitat
d’Atenció a la drogodependència.

Diagnosi: Serveis socials i recursos d’atenció ciutadana

Es denota una percepció ciutadana, de que els recursos dels serveis socials
s’orienten principalment a la població immigrant, que no s’ajusta a la realitat

L’increment de la població immigrant d’origen magribí genera un
cert rebuig per part d’alguns sectors de la població en quant a
que es tem que els recursos socials municipals s’orienten
preferentment a aquest sector de la població i, per tant, es
viscuda com una competència per altres col·lectius socialment
desfavorits.
Tanmateix, l’anàlisi dels caos atesos desmenteixen que hi hagi
una destinació preferent de recursos. Així, dels expedients
tramitats per l’Àrea d’Acció Social durant l’any 2000, els de
persones procedents de fora de l’Estat espanyol van ser del 24%
i de les 231 demandes d’ajuts econòmics tramitades, 89 les van
fer persones d’origen immigrant.
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L’atenció a la vellesa és una de les principals mancances pel que fa als
equipaments d’atenció social

Palafrugell disposa d’unes 100 places, aproximadament, en
residències geriàtriques repartides entre un centre públic,
municipal, i un de privat d’iniciativa social. Aquesta oferta s’ha
manifestat com clarament insuficient per atendre la demanda
actual. L’any 2000, per exemple, de les 25 sol·licituds per a la
residència geriàtrica municipal es van poder materialitzar 4
ingressos.
Tot i que aquest servei es complementa amb altres tipus
d’assistència (tele-assistència, serveis d’ajuda a domicili) cal
considerar-ho com una mancança important atès el progressiu
envelliment de la població, el fet de que les necessitats més que
sanitàries són funcionals i el dèficit global a nivell comarcal.

La creació de l’Oficina d’Atenció al Nouvingut ha estat una fita important en la
xarxa de recursos d’atenció a la immigració

Un dels trets diferencials de l’actual immigració econòmica
respecte a la que es produí durant els anys 60 i 70, és la
diversitat d’orígens nacionals i culturals i, en molts casos, el
desconeixement de la llengua. Això porta associada la dificultat
d’adaptació a la dinàmica quotidiana de la comunitat on arriben i
a assumir els seus drets i deures dins la mateixa.
Tal i com reconeixen majoritàriament els experts en el tema, la
informació i orientació que es pot donar en el moment d’arribada
d’aquestes persones estalvia moltes problemàtiques posteriors.
Aquesta iniciativa complementa d’altres accions que ja estaven
en funcionament com és la figura del mediador cultural.

Diagnosi: Anàlisi de les problemàtiques socials detectades

La dificultat d’accés a l’habitatge és una problemàtica important per a la qual
no hi ha una xarxa de recursos socials.

L’especial conjuntura de Palafrugell envers a la oferta d’habitatge
(demanda per a segona residència, manca d’oferta de lloguer
fora de temporada, preu, etc.) comporten que accedir a un
habitatge sigui un problema pera a alguns sectors de la població.
Hi ha una manca de recursos d’atenció social en aquest sentit.
La promoció de pisos de protecció oficial és limitada i els lloguers
socials no permeten cobrir la demanda potencial. D’altra banda,
tampoc no es disposa al municipi de recursos per atendre
solucions d’emergència (desnonaments…).
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La desestructuració familiar és un fenomen que es manifesta de manera
creixent i que comporta algunes problemàtiques socials

La desestructuració familiar ha estat considerada pels experts
com un dels principals factors de risc que poden desembocar en
situacions de desprotecció dels menors. D’altra banda,
desemboca moltes vegades en situacions de precarietat
econòmica que afecta sobretot a dones amb fills a càrrec.
Els casos extrems, que serien els de maltractament, per bé que
han registrat un increment en el nombre de casos detectats,
s’atribueix a un major grau de denúncia d’aquests més que a un
augment real de l’ocurrència.

Tot i el bon moment que s’està vivint respecte a la situació de l’atur i el mercat
de treball, hi ha situacions de precarietat que afecten a alguns col·lectius

La precarietat en el treball i la conseqüent situació de dificultat
econòmica afecta actualment de manera especial a dos
col·lectius amb problemàtiques d’inserció laboral per diferents
motius: les dones i els immigrants.
En el primer cas es tracta sobretot de dones amb fills a càrrec
que tenen problemes per combinar la feina amb l’atenció als fills.
Pel que fa als immigrants, la baixa qualificació professional i la
reticència d’alguns sectors a la seva contractació és la causa
principal de la precarietat..
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Diagnosi: Població escolar. Nivells d’instrucció de la població

L’absentisme i la no escolarització és una problemàtica creixent al municipi

En el cas dels nens/es d’educació infantil i primària és una
situació motivada per problemes d’ordre familiar, mentre que, a
nivell d’educació secundària s’hi afegeix també la voluntat del
menor.
El major nombre de casos de desescolarització es detecten en el
pas de primària a secundària i un col·lectiu especialment afectat
és el de les nenes d’origen marroquí que a aquesta edat
accedeixen a responsabilitats de tipus familiar.

Tot i que no s’ha pogut quantificar amb exactitud, la població escolar d’origen
immigrant és de l’ordre del 10% del total i es concentra majoritàriament en els
centres públics

Resulta difícil concretar les dades exactes amb necessitats
educatives específiques per raó del seu origen, perquè les dades
oficials n’exclouen els nens/es nascuts a Catalunya sigui quin
sigui l’origen dels progenitors i els anys de permanència al país.
Tanmateix, si que es pot afirmar que aquests alumnes es troben
sobrerepresentats en els centres públics, ja que si a la comarca
el 74% del total d’escolars (el 63% a Palafrugell) assisteixen a
centres públics, entre els immigrants aquesta proporció assoleix
el 94%.

Un 20% de la població major de 10 anys té un nivell d’instrucció baix,
percentatge superior a la mitjana d ela comarca (14%) i de Catalunya (18%)

Segons les dades de l’Institut Català d’Estadística per al 1996,
un 20,6% de les persones majors de 10 anys no tenien cap
titulació a Palafrugell. Les raons d’aquest nivell d’instrucció més
baix podrien estar en la incidència històrica de la immigració de
tipus econòmic, tradicionalment procedent de zones rurals amb
uns nivells d’instrucció més baixos.
En els recents fluxos d’immigració, es corrobora un baix nivell
d’instrucció. Estudis recents atorguen a Palafrugell el
percentatge més alt de població immigrant amb un nivell
educatiu més baix: un 61,4%% no arriben als estudis primaris
(un 46,5% a la comarca) i d’aquests, un 13,4% no saben ni llegir
ni escriure (percentatge només superat per Begur amb un
14,3%).
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Diagnosi: Oferta educativa

La major mancança en quant a oferta educativa es troba en l’etapa
d’educació infantil

Palafrugell només disposa d’una llar d’infants pública en servei,
actualment hi ha una segona en fase de projecte al barri de la
Sauleda. La oferta es completa amb tres centres de caràcter
privat.
En aquests moments, la demanda és superior a la oferta,
sobretot si es té en compte que les llars d’infants compleixen
amb una altra funció, a part de la pròpia educació de l’infant, i és
la de permetre la integració laboral de la persona que se'n fa
càrrec, normalment la mare. Es detecta una mancança en aquest
sentit perquè les prestacions i/o horari dels serveis i el preu no
permeten acomplir aquesta segona funció en gran part dels
casos.

Les escoles públiques existents no podrien absorbir tota la població escolar
d’aquests nivell educatiu, tanmateix s’observa una major concentració
d’alumnes en les escoles privades concertades

La població escolar d’entre 6 i 12 anys a Palafrugell supera
àmpliament la disponibilitat de places en els centres públics,
optant-se per concertar aquests ensenyaments amb centres
privats. Tot i així no sempre es respecta la ràtio aconsellada de
25 alumnes per unitat.
Actualment s’han iniciat els tràmits per a la construcció d’una
tercera escola pública que millorarà molt aquesta situació. Cal
tenir en compte, però, que les ràtios mitjanes d’alumnes per aula
és més gran en els centres privats a nivell de primària i ESO, la
qual cosa pot indicar que tot i havent places a l’escola pública,
algunes famílies opten per la privada. La concentració d’alumnes
d’origen immigrant pot ser-ne una de les causes.

Els estudis generen una mobilitat de 1272 desplaçaments diaris entre
Palafrugell i altres municipis

Aproximadament el 70% d’aquests desplaçaments els
absorbeixen els destins universitaris ja que des de Palafrugell es
desplacen alumnes a Girona (285 segons l’Enquesta de Mobilitat
Obligada del 1996), a Barcelona (150) i Cerdanyola del Vallès
(20) majoritàriament.
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A nivell d’educació secundària i segons, Palafrugell ha d’acollir
alumnes de les poblacions de menys de 5000 habitants que
corresponen segons el mapa escola, a aquests desplaçaments
obligats es sumen els provocats per la decisió voluntària
d’accedir a centres d’altres municipis. Des de Palafrugell es
desplacen alumnes cap a Palamós, la Bisbal i Sant Feliu i cap a
Palafrugell  acudeixen alumnes de Begur, Mont-ràs, Palamós i
Pals principalment.

El nombre creixent de població immigrant d’altres cultures en edat escolar ha
creat noves necessitats educatives per a les quals encara cal complementar
els recursos existents

L’increment de població procedent d’altres països amb llengües i
cultures diferents genera noves necessitats en la comunitat
educativa que s’agreugen quan es donen concentracions
d’aquest col·lectiu en determinats centres, concretament a les
escoles públiques.
Des del món educatiu s’està treballant en l’adaptació i integració
d’aquests alumnes essent la valoració global bona sense que
s’hagin de descartar casos negatius puntuals. Sí que es fa
evident, però, per part dels professionals la manca de recursos.
Per exemple, el municipi només disposa d’un Taller d’Adaptació
Escolar, quan el model ideal seria que se'n pogués disposar d’un
a cada centre, sobretot en els casos de l’Educació Secundària on
es produeixen les arribades tardanes.

Els recursos de l’ensenyament formal per als alumnes que no assoleixen la
qualificació necessària a la fi dels estudis obligatoris no són suficients per a
absorbir la demanda potencial

Només a Palafrugell es preveu per al curs 2001-2002 que al
voltant de 60 alumnes no acabaran l’ESO amb la qualificació
mínima exigible, aquests alumnes representarien el 27% del total
de la comarca en la mateixa situació.
Els recursos disponibles al municipi per aquest alumnes dins
l’ensenyament formal són les Unitats d’Educació Externa (UEE),
antigues aules taller, que ofereixen 18 places en mòduls de
bricolatge i fusteria. Un altre recurs possible, els Plans de
Transició al Treball, a nivell comarcal es desenvolupen fora del
municipi, a Palamós, on es disposa de 15 places en mòduls de
comerç i administració. S’ha sol·licitat des de l’Àrea d’Educació
de l’Ajuntament que s’ampliï la oferta de places amb el
desenvolupament d’un mòdul a Palafrugell.
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L’Escola d’Adults i l’Oficina del Català tenen un paper molt important en la
integració social i laboral

L’Escola d’Adults de Palafrugell, amb 20 anys de tradició, juga un
paper molt important a nivell social si es té en compte l’existència
de col·lectius que parteixen d’un nivell d’instrucció baix. També
és un recurs complementari per joves en situació de fracàs
escolar.
De la mateixa manera, l’Oficina del català és una eina de gran
interès per a fomentar la integració de la població nouvinguda
com ho demostra la demanda de matriculació que ha anat
augmentant. De les persones matriculades per al curs 2001-
2002, el 50% són de fora de l’estat espanyol i el 27% són de
nacionalitat marroquina.

Es detecten algunes disfuncionalitats entre la oferta de cursos de formació
ocupacional i la situació real del mercat de treball al municipi

En les darreres campanyes turístiques, que han coincidit en
èpoques de bonança des del punt de vista dels nivells d’atur, els
servei hostalers han tingut problemes per trobar mà d’obra
qualificada, paral·lelament, però, la oferta de cursos de formació
ocupacional, bé no s’acaba d’ajustar a les necessitats concretes,
bé no tenen demanda per que es percep la feina en aquest
sector com dura i mal remunerada.
D’altra banda, altres sectors amb personalitat pròpia dins el
municipi, com el d’empresaris surers, aborden les necessitats
formatives de manera interna.

Diagnosi: Educació ambiental

Les actuacions d’educació ambiental tenen en general poca continuïtat
exceptuant algunes experiències en l’àmbit escolar

Les accions realitzades en l’àmbit de l’Educació Ambiental a
Palafrugell han consistit sobretot en activitats puntuals
associades a esdeveniments concrets com el Dia sense cotxes o
el Dia mundial del Medi Ambient o campanyes molt concretes
com la campanya informativa per promoure l’ús de la deixalleria.
Les actuacions que tenen més continuïtat són les que es
realitzen en el marc d’alguns dels centres d’ensenyament, en
especial els que participen del projecte Escoles Verdes, que
s’han mostrat generalment receptors a les iniciatives de caire
ambiental que s’han desenvolupat al municipi.
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La participació d’alguns centres del municipi en el projecte Escoles Verdes és
un valor afegit a l’hora d’impulsar determinades iniciatives

El CEIP Torres Jonama i l’IES Baix Empordà s’han integrat
durant el curs 2001-2001 al Projecte Escoles Verdes, en el qual
també hi participa el CEIP Barceló i Matas. Aquest projecte,
d’àmbit supramunicipal, té els objectius de que els centres
reflexionin sobre el seu estat ambiental i es comprometin a
ambientalitzar els seus currículums formatius i a adequar, dins
les seves possibilitats, la gestió del centre als principis de
sostenibilitat.
Això és un punt de partida per impulsar iniciatives de millora del
medi ambient a nivell escolar i també municipal, que a l’hora
posa de manifest algunes incongruències com l’existència
d’edificis d’ús escolar  ambientalment poc eficients (barracons,
calefaccions elèctriques…).
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Diagnosi: Associacions i entitats

Palafrugell té un teixit associatiu ric i divers que cal mantenir i potenciar

A Palafrugell hi ha gairebé una centena d’entitats esportives,
culturals, socials que conformen un teixit associatiu ric i divers.
Això es deu en part als seus condicionants físics i humans.
D’una banda, el desenvolupament econòmic relacionat amb la
indústria del suro a finals del segle XIX i començaments del XX
propicià un gran ambient socio-cultural. De l’altre, l’entorn natural
propicia la realització d’activitats recreatives i esportives algunes
amb llarga tradició.

La tasca social d’algunes entitats ha actuat com a impuls de l’acció municipal

Institucions de caire social que actuen en àmbits geogràfics més
grans com Càritas o Creu Roja, tenen establerts convenis de
col·laboració amb l’administració per a diversos programes
socials.
Però també altres associacions de caràcter més local han
desenvolupat iniciatives que desprès han estat adoptades i
promocionades des de l’administració local amb qui es mantenen
llaços de col·laboració. És el cas de l’Assemblea del GRAMC de
Palafrugell, organització molt activa que treballa en el camp de la
immigració, el col·lectiu Il·lusions de serveis socio-culturals. entre
d’altres.

Diagnosi: Equipaments municipals i oferta cultural

La dotació d’equipaments culturals i esportius a Palafrugell pot considerar-se
molt bona

La dotació d’equipaments culturals i esportius pot considerar-se
molt bona tant des del punt de vista del nombre com de la
diversitat de la oferta associada. La dotació en equipaments
esportius de qualitat s’ha complementat recentment amb la posta
en funcionament del teatre municipal, el trasllat i millora de les
instal·lacions de la biblioteca, la nova seu de l’arxiu municipal (en
fase de trasllat) i el projecte per al nou edifici que ha d’albergar el
Museu del Suro a Can Mario.
El principal factor a qüestionar seria la centralització d’aquests
equipaments, ja que majoritàriament es troben ubicats a
Palafrugell nucli.
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El municipi disposa d’equipaments emblemàtics que poden constituir part
d’una oferta diferenciadora

La Fundació Josep Pla i el Museu del Suro de Palafrugell
constitueixen dos equipaments que amb les seves exposicions
permanent i les activitats que realitzen tenen un gran potencial
com a punt d’atracció en tan que constitueixen una oferta amb
personalitat pròpia.

La posta en funcionament del  Teatre Municipal és un important pas endavant
per superar la imatge d’una oferta lúdica i cultural molt centrada en el turisme

Part de la oferta lúdica i cultural de Palafrugell ha estat
tradicionalment enfocada a donar al·licients per a l’allargament
de la temporada turística. De la mateixa manera, molts
establiments d’oci i lleure (bars, cafeteries, bars musicals, etc.)
només estan oberts a l’estiu.
La inauguració del Teatre Municipal, amb les seves
programacions estables (cinema, teatre, música…), és un punt
important a l’hora de fomentar una oferta lúdica i cultural més
orientada als propis vilatans. Tanmateix, algunes poblacions de
la rodalia continuen absorbint part de la demanda d’oci, sobretot
en el cas dels joves.

Diagnosi: Participació ciutadana

Tot i la riquesa en el nombre d’entitats la participació al món associatiu és
escassa

Segons el registre d’assistents, els diferents actes celebrats al
Teatre Municipal durant el darrer trimestre del 2001 van tenir una
afluència mitjana entre les 34 i les 200 persones segons el tipus
d’acte.
D’altra banda, les convocatòries protagonitzades per entitats
amb finalitats socials concretes solen tenir resposta entre els
propis associats o persones molt properes, amb la qual cosa es
desvirtua el paper de difusió que puguin tenir.

Fins al moment, la participació ciutadana en el procés del PALS no ha assolit
les cotes desitjables

La participació ciutadana en el procés del PALS no està assolint
les cotes de representativitat necessària ni en nombre ni en
variació de la representació. De manera general, els actes
celebrats a Palafrugell en el darrer any de temàtica ambiental i
social han tingut un nivell d’assistència mitjana de 60 persones.
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D’una banda, es parteix d’una situació global amb poca cultura
de la participació i de l’altre, a nivell local, han existit experiències
recents que no han satisfet les expectatives creades (Congrés
Cívic per al Futur de Palafrugell, Consell Local per a la
Sostenibilitat. I que han generat desconfiança envers els
mecanismes de participació i la receptivitat de l’administració
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Diagnosi: Seguretat viària

Les causes principals dels accidents de trànsit a Palafrugell es poden
minimitzar amb algunes mesures algunes de les quals ja s’han anat aplicant

L’estudi sobre l’accidentalitat deguda al trànsit a Palafrugell
realitzat per la policia local ha detectat una sèrie de punts negres
la major part dels quals corresponent a cruïlles regulades per un
senyal de “stop”. L’aplicació d’algunes mesures orientades a
millorar la visibilitat en la cruïlla i a alertar millor de l’existència
del senyal han donat ja els seus fruits amb la reducció del
nombre d’accidents en alguns d’aquests punts.

Diagnosi: Seguretat ciutadana

Palafrugell no té actualment una problemàtica manifesta d’inseguretat
ciutadana

Només un 7% de les qüestions ateses per la policia local
corresponen a demandes d’informació o intervencions
relacionades amb la seguretat ciutadana.
El nombre mitjà de detencions anuals practicades per la policia
local és de l’ordre de 40, essent els delictes amb més incidència
els comesos contra el patrimoni (robatoris, furts..).

Es detecta un increment dels delictes relacionats amb el tràfic de drogues al
municipi

Els delictes contra la salut pública, majoritàriament tràfic de
haixix i cocaïna, han estat la causa d’un 5% de les detencions
practicades per la policia local de Palafrugell en els darrers anys.
Aquest tipus de delictes registren un increment al municipi, per
contra, els robatoris que van tenir gran protagonisme anys enrera
per la intervenció de bandes organitzades, han anat disminuint.

La percepció ciutadana atribueix a la població magribí un major nivell de
delinqüència que la que denoten les xifres

Segons les dades de detencions practicades per la policia local
dels anys 1997 i 1998, els delictes comesos per persones
d’origen magribí representaven el 8% del total, proporció similar
a la que la població d’aquesta procedència té al municipi. En
canvi, la percepció ciutadana tendeix a atribuir a aquest col·lectiu
una major incidència dels casos de delinqüència.
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Una onada de delictes comesos per bandes organitzades
d’argelins procedents del sud de França, durant els anys 1995 i
1996 ve generar una tendència a la criminalització de tot el
col·lectiu. Tot i que algunes fonts atribueixen un major
representació dels magribins entre els delinqüents no s’han
donat dades concretes que ho ratifiquin.

La política de la policia local de Palafrugell ha estat considerada per alguns
experts com un model a seguir per al control de la conflictivitat social
associada a l'increment de població immigrant

L’estudi sobre la immigració econòmica al Baix Empordà realitzat
pel Consell comarcal atribueix, en part, l’èxit dels baixos nivells
de conflictitvitat a la política duta a terme per la Policia local de
Palafrugell.
El Pla Director d’aquest cos va establir una mecànica de
funcionament envers els delictes comesos per aquest col·lectiu,
en estreta col·laboració amb els serveis socials. D’una banda, es
contempla la formació dels agents (especialització en cultura
islàmica i en tècniques de mediació), de l’altra la relació amb els
representants del col·lectiu de manera que s’afavoreixi la
integració de les persones en situació regularitzada, diferenciant-
los dels que aprofiten la seva condició d’irregulars amb una clara
vocació de delinquir.

Tot i que no hi ha conflicte social generalitzat entre el col·lectiu d’immigrants i
la població receptora, el grau de convivència ciutadana és baix

Actualment no hi ha una situació de conflicte social com a
conseqüència de la incidència de la població immigrant d’origen
cultural molt diferent, les actituds que es poden qualificar de
xenòfobes són casos puntuals. Tanmateix, els nivells de
convivència ciutadana són en realitat baixos ja que les dues
comunitats tenen pocs punts de connexió en les activitats de la
vida diària, amb maneres diferents de viure les estones de lleure,
etc.
L’aïllament dels nou-vinguts és especialment preocupant en el
cas de les dones d’origen magribí ja que repercuteix directament
en la facilitat d’integració dels infants i joves.
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Diagnosi

El pressupost destinat específicament a l’Àrea de Medi Ambient és inferior al
1% de la despesa total

L’any 2001 del total de despeses previstes de l’Ajuntament de
Palafrugell, el 0,8% correspon a l’àrea de Medi Ambient, amb un
total de 28.735.000 pta. Aquest pressupost ha de cobrir els
serveis de deixalleria municipal i activitats d’educació ambiental
que són competència exclusiva d’aquesta àrea.
Altres temes vinculats tradicionalment a l’àrea de Medi Ambient
es duen a terme des de l’àrea de Serveis, com per exemple la
recollida d’escombraries i la neteja viària. Per a l’any 2001
aquesta àrea té un pressupost de despesa de 748.130.000 pta.,
corresponent al 20,8% del total.

La concepció de la regidoria de medi ambient com un àrea transversal és un
plantejament encertat però que està resultant de difícil aplicació a la pràctica

Tal i com s’ha esmentat abans les competències tradicionalment
relacionades amb el medi ambient, així com d’altres amb molta
repercussió en la sostenibilitat global (gestió de residus urbans,
manteniment viari, de zones verdes i de platges, disseny de
l’espai urbà i de les vies urbanes …) es troben repartides en
diferents àrees corresponent a la de medi ambient l’aportació de
la visió global i la definició d’uns criteris comuns.
En la pràctica però resulta difícil que des de la regidoria de Medi
Ambient s’aconsegueixi incidir en determinats plantejaments i
maneres de fer consolidades en el temps i que afecten a àrees
que, tradicionalment, tenen un pes específic important, com
poden ser la de serveis o la d’urbanisme.

No existeixen uns criteris globals de gestió ambiental als serveis municipals,
essent el Manual de Bones Pràctiques en curs de realització un primer pas en
aquest sentit

Fins al moment no s’han consensuat uns criteris de gestió
ambiental a nivell municipal, ni aplicables als propis serveis ni
com a directrius a l’hora de contractar serveis externs o donar
suport a iniciatives alienes.
En el marc dels treballs del PALS està prevista la redacció d’un
Manual de Bones Pràctiques que ha de representar un punt de
partida per a avançar en aquest sentit.
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