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0 .  INTRODUCC IÓ  

0 . 1 .  A N T E C E D E N T S  

L’any 1972, en el marc de la Conferència d’Estocolm, es reconegué per primera 

vegada que s’estava posant en perill la integritat dels ecosistemes que sustenten la 

vida, degut a una sobreexplotació creixent dels recursos naturals. 

No va ser fins el 1987 que aquesta preocupació es va traduir en una proposta: 

l’Informe Bruntland. En aquest informe es defineix, per primera vegada, el 

concepte de Desenvolupament Sostenible com aquell que cobreix les necessitats del 

present sense comprometre la capacitat de satisfer les necessitats de les 

generacions futures. 

El juny de 1992 tingué lloc a Rio de Janeiro la Cimera de la Terra, on es va aprovar 

un document estratègic que es coneix amb el nom d’Agenda 21. L’Agenda 21 és 

un document extens estructurat en 40 capítols i redactat en forma de pla d’acció 

que recopila una sèrie d’actuacions encarades a aconseguir un desenvolupament 

sostenible socialment, econòmicament i ambientalment.  

En el marc de la primera Conferència Europea sobre Ciutats i Viles Sostenibles, que 

tingué lloc a Aalborg (Dinamarca) el 1994, es parlà de l’aplicació a nivell local de 

l’Agenda 21. Els municipis participants a la conferència signaren un document, la 

Carta d’Aalborg, en la que es comprometeren a seguir el mandat de l’Agenda 21, 

adoptant estratègies locals per a fer de la sostenibilitat un dels eixos fonamentals 

de la seva actuació.  

El 1996 es dugué a terme, a Lisboa, la II Conferència europea sobre ciutats i viles 

sostenibles i l’any 2000 es portà a terme la tercera a Hannover, on es reuniren més 

de 200 líders municipals i redactaren la Declaració de Hannover com a necessitat 

d’implementar un pla de sostenibilitat a partir d’objectius concrets per a la millora 

ambiental, social i econòmica dels pobles i ciutats.    

L’any 2002 se celebrà la Cimera de la Terra per al Desenvolupament Sostenible 

Rio+10 a Johannesburg i l’any 2004 es portà a terme la IV Conferència europea 

sobre Ciutats i pobles sostenibles: Aalborg+10, a Aalborg. Finalment, l’any 2007 se 

celebrà la V conferència europea sobre ciutats i pobles sostenibles (Sevilla).  En 
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aquests fòrums s’han reformulat els instruments conceptuals d’avaluació i contrast, 

en funció de les experiències conegudes. 

0 . 2 .  E L  C O M P R O M Í S  D E  C A L O N G E  P E R  A  D U R  A  T E R M E  

L ’ A G E N D A  2 1  

Al juny de l’any 1998, des de l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Girona, es 

creà el Programa de suport a la redacció de Plans d’Acció Local per a la 

Sostenibilitat (PALS). Aquest programa té la finalitat de difondre i promoure els 

principis de sostenibilitat, subscrits a la Carta d’Aalborg i a la Campanya de Ciutats 

Europees Sostenibles, entre els municipis de les comarques gironines. L’objectiu 

final de la Diputació de Girona és ajudar a posar en marxa els processos d’Agenda 

21 Local mitjançant el suport a la redacció dels Plans d’Acció Local per a la 

Sostenibilitat.  

En aquest sentit l’Ajuntament de Calonge s’adhereix a la Carta d’Aalborg prenent el 

compromís d’implantar l’Agenda 21. Amb aquesta finalitat el consistori sol·licita 

poder concórrer al programa de suport de la Diputació de Girona per a la redacció 

del Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat (PALS). 

0 . 3 .  O B J E C T I U S  

Els objectius bàsics del Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat de Calonge són: 

 Oferir un coneixement ambiental, econòmic i social del territori de Calonge 

de manera que el consistori pugui programar la seva política municipal, 

seguint els criteris de desenvolupament sostenible. 

 Convertir el PALS en l’eina clau i punt de partida per tal que Calonge pugui 

desenvolupar la seva Agenda 21 Local.  

 Potenciar i orientar el desenvolupament local cap a un horitzó d’un major 

aprofitament sostenible dels recursos amb el mínim impacte sobre el 

medi.  

 Fomentar la participació dels agents locals, grups d’opinió, col·lectius i el 

conjunt d’habitants de Calonge en aquest procés.  

 Establir estratègies ambientals integrades per sobre d’un enfocament 

sectorial.  
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 Establir una sèrie d’actuacions amb prioritats definides, per impulsar el 

desenvolupament econòmic, social i ambiental del municipi. 

0 . 4 .  P L A  D ’ A C C I Ó  L O C A L  P E R  A  L A  S O S T E N I B I L I T A T  

El Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat (PALS) és un pla d’acció que recopila una 

sèrie d’actuacions encarades a aconseguir un desenvolupament sostenible. La 

sostenibilitat, entesa com a necessitat de cobrir les necessitats del present sense 

comprometre la capacitat de satisfer les necessitats futures, gira entorn de tres 

pilars essencials: 

 El territori: marc geogràfic on es desenvolupen les activitats de la 

població, del qual cal preservar els valors paisatgístics, entesos no només 

com a valors culturals, sinó com a valors de la biodiversitat i de les 

relacions establertes entre els ecosistemes al llarg de la civilització.  

 La població: habitants del territori que interactuen amb el mateix, amb 

totes les seves conseqüències, i a qui cal assegurar amb les condicions 

actuals unes condicions de vida suficients per a garantir la seva 

permanència en el territori.  

 Les activitats econòmiques: principals activitats modificadores, tant del 

territori com de la població que hi viu, ja sigui en termes de nombre –

atraccions i migracions degut a les oportunitats de treball- o de qualitat- 

activitats agràries, industrials o de serveis, que confereixen una qualitat 

de vida i unes necessitats determinades a la població resident-.  

Només, doncs, integrant criteris d’equitat social, viabilitat econòmica i integritat 

ambiental es pot considerar el desenvolupament d’una forma sostenible.  

0 . 5 .  F A S E S  D E  T R E B A L L  

El procés d’elaboració del PALS s’estructura en quatre fases que mantenen una 

clara relació entre ells:  

 Diagnosi: la diagnosi ve a ser una radiografia de la situació actual dels 

municipis, tant a nivell ambiental com econòmic i social. Se’n caracteritzen 

punts forts (oportunitats del municipi que es poden potenciar) i punts 

febles (debilitats del municipi que cal corregir).  Aquesta fase consta de 

dos documents: 
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a. Memòria descriptiva: es recopila la informació de la situació 

actual dels diferents vectors ambiental, econòmic i social del 

municipi. 

b. Diagnosi estratègica: a partir de la memòria descriptiva es 

realitza una anàlisi de diagnosi de la situació actual, mitjançant 

punts forts (fortaleses i oportunitats del municipi) i punts febles 

(amenaces i debilitats del municipi). 

 Estratègia: partint de la fase de diagnosi, i amb participació ciutadana, es 

proposen unes actuacions per millorar la situació actual del municipi, 

sempre amb criteris de sostenibilitat. 

S’elabora el document Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat on es 

defineixen uns programes d’actuació que s’han de desenvolupar en un 

futur per aconseguir un desenvolupament sostenible del municipi i 

millorar la qualitat de vida de la població. 

 Desenvolupament: es tracta de desenvolupar l’estratègia de l’Agenda 21 

mitjançant l’execució de les accions que inclou el Pla d’Acció Local per a la 

Sostenibilitat. 

Paral·lelament, s’elabora un Pla de Seguiment amb uns indicadors que 

han de permetre contrastar l’aplicació de les actuacions de l’Agenda 21 

amb l’evolució del municipi.  

 Participació: la participació ciutadana és essencial en el procés de 

l’Agenda 21 per tal que els ciutadans participin i opinin sobre el futur del 

municipi i s’hi sentin representats.  S’elabora un Pla de participació i de 

comunicació on es detallen els mecanismes de participació ciutadana 

utilitzats així com els de comunicació. La participació ciutadana és present 

en tot el procés de l’Agenda 21. 

0 . 6 .  D I A G N O S I  E S T R A T È G I C A  D E L  P L A  D ’ A C C I Ó  L O C A L  

P E R  A  L A  S O S T E N I B I L I T A T  D E  C A L O N G E  

El present document, la diagnosi estratègica del Pla d’Acció Local per la 

Sostenibilitat de Calonge, té per finalitat valorar els resultats obtinguts en el primer 

document de Memòria descriptiva i serveix de referent per a la posterior elaboració 

del Pla d’Acció Local.  
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La diagnosi estratègica facilita una interpretació territorial del municipi de Calonge 

de les dinàmiques territorials, socials, econòmiques i ambientals. El document 

s’estructura en 18 capítols temàtics: entorn físic, territori, biodiversitat i paisatge, 

riscos ambientals, mobilitat, balanç de l’aigua, contaminació atmosfèrica, soroll, 

residus, energia, activitat econòmica, població, habitatge, telecomunicacions i 

connectivitat tecnològica, educació, salut i protecció social, associacionisme i 

cultura, seguretat ciutadana i organització i gestió municipals. 

Cadascun d’aquests capítols s’estructura a partir dels següents apartats:  

 Anàlisi. Diagnosi del capítol a partir de la Memòria descriptiva. 

 Punts forts. Fortaleses i oportunitats que es poden potenciar i valoritzar 

del municipi. 

 Punts febles. Amenaces i debilitats que cal corregir o mitigar els efectes i 

conseqüències que produeixen. 

El conjunt de la Diagnosi estratègica (tant l’anàlisi, com els punts forts i els punts 

febles) s’ha de considerar en la proposta d’actuacions que contingui el Pla d’Acció 

Local. 
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1 .  MEDI  FÍSIC  

1 . 1 .  A N À L I S I  

 Diversitat de paisatge 

El terme municipal de Calonge es troba situat a l’extrem sud-est del massís de les 

Gavarres, massís que conforma l’extrem més septentrional de la Serralada Litoral 

Catalana. Entre els últims vessants de les Gavarres i el mar s’hi troba el pla de 

Calonge que, geològicament, està format per un petit bloc enfonsat per l’acció d’un 

conjunt de falles. 

El terme presenta paisatges molt diversos: Els relleus abruptes del nord, 

corresponents a zones forestals incloses en la seva majoria a l’espai d’interès 

natural de les Gavarres i El pla de Calonge, de paisatge agrícola i urbà. La zona 

litoral, ampla i planera i fortament manipulada (contraforts artificials) al sector de 

la Badia de Palamós, i més abrupte al sector sud, conforma penya-segats i petites 

cales d’alt valor paisatgístic, tot i que està molt urbanitzada. 

 Sòls agrícoles de primer valor 

Al voltant de les principals rieres que solquen el pla de Calonge s’hi troba una gran 

extensió de sòl agrícola corresponent a regadiu amb vinyes, fruiters i hortes 

acollides a la Denominació d’Origen Catalunya, que el Pla Territorial de l’Empordà 

ha considerat de primer valor. Aquest espai realitza la funció de connector biològic i 

paisatgístic amb el sector de les Gavarres. 

 Vulnerabilitat de la massa d’aigua. Pressions altes i moderades 

sobre els aqüífers 

El municipi de Calonge se situa sobre els aqüífers de la Riera de Calonge, que forma 

part de la massa d’aigua dels Al·luvials de la baixa Costa Brava. 

La vulnerabilitat intrínseca del conjunt d’aqüífers que constitueixen la massa ha 

estat considerada alta, en base fonamentalment al seu caràcter lliure, connectat 

amb el riu i el baix gruix no saturat que presenten. 

Les pressions que reben els aqüífers de Calonge sobre l’estat químic, segons l’ACA, 

són: 
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 Agricultura intensiva. La principal amenaça a la bona qualitat de 

l’aigua subterrània prové de l’ús de fertilitzants i compostos 

nitrogenats sobre els cultius. Es considera una pressió alta. 

 Clavegueram i col·lectors urbans i industrials: filtracions i fugues des 

de zones urbanes/industrials. Es considera una pressió moderada, ja 

que l’àrea de la massa d’aigua està molt urbanitzada. 

 Abocament d’estacions depuradores d’aigua (EDAR´s). Es considera 

una pressió alta ja que en cas de pluges molt intenses, l’EDAR de 

Palamós no pot absorbir tot el cabal d’entrada i acaba abocant-se al 

medi juntament amb l’aigua residual. 

 Extracció d’aigua a zones costaneres, que provoca intrusió salina. Es 

considera una pressió alta. 

 La pressió extractiva sobre els aqüífers és estable 

L’única pressió a considerar sobre l’estat quantitatiu de la massa d’aigua són les 

captacions d’aigua subterrània pel subministrament urbà i per usos agrícoles i 

industrials. 

L’ACA qualifica d’estable la magnitud d’aquesta pressió extractiva, ja que en els 

darrers anys, degut a la gran demanda turística durant l’època estival, s’ha optat 

per no augmentar les extraccions i dur aigua d’altres conques fluvials. Així, hi ha 

una tendència general a la disminució en les extraccions totals i l’alentiment o 

aturada del processos d’intrusió marina iniciats en dècades anteriors. 

1 . 2 .  P U N T S  F O R T S  

PUNTS FORTS – MEDI FÍSIC 
 

 Diversitat orogràfica i paisatgística. Zones d’alt valor paisatgístic, com les 
zones forestals de les Gavarres i els relleus litorals del sector sud de la 
costa calongina. 

 
 

 El mosaic agroforestal i la gran extensió agrícola del pla de Calonge, que 
estan pràcticament encerclats per zones urbanes, realitzen una important 
funció de connectors ecològics entre el litoral i les Gavarres. 

 
 

 Es tendeix a la disminució de la pressió extractiva sobre els aqüífers. 
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PUNTS FORTS – MEDI FÍSIC 
 

 En el cas que es produeixi una pressió que afecti a l’estat quantitatiu de 
l’aqüífer de Calonge, aquest es pot recuperar de forma relativament 
ràpida (mesos) un cop cessa la pressió, en funció del règim de 
precipitacions. 

 
 

 La diversitat d’espais i paisatges afavoreix la diversitat d’activitats de 
lleure associades al turisme. 

 
 

 L’aigua que s’extreu de l’aqüífer per a reg de petits horts i jardins urbans 
no suposa una disminució del nivell piezomètric de l’aqüífer i no genera 
intrusió salina. 

 

1 . 3 .  P U N T S  F E B L E S  

PUNTS FEBLES – MEDI FÍSIC 
 

 Alta antropització, existència de moltes urbanitzacions que fraccionen 
el territori. Igualment, la carretera C-31 representa una barrera 
important al pla de Calonge. 

 
 

 L’edafologia del territori ha estat poc estudiada. No existeix cartografia 
del tipus de sòls. 

 
 

 Rieres i torrents amb curs d’aigua intermitent. 
 
 

 Presència de recursos hídrics subterranis molt vulnerables a la 
contaminació i a la intrusió salina.  

 
 

 Diferents pressions afecten als recursos hídrics subterranis del territori. 
 
 

 Increment de la demanda d’aigua en període estival. Necessitat de dur 
aigua d’altres conques. 

 
 

 La típica torrencialitat de les pluges durant la tardor pot causar 
inundacions. 
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2 .  ANÀLISI  DEL  TE RRITORI  

2 . 1 .  A N À L I S I  

 Municipi costaner poblat 

Calonge té una superfície de 33,57 km2 i acull una població de  10.637 habitants 

(any 2009). La seva densitat de població, 316,86 hab/km2, és més elevada que la 

mitjana de la comarca (189,5 hab/km2) i de Catalunya (232,8 hab/km2) ja que pel 

fet de ser un municipi costaner li dóna cert poder d’atracció de població.  

El Pla Director Territorial de l’Empordà estableix per a Calonge i Sant Antoni de 

Calonge una estratègia del nucli de creixement moderat. D’acord amb la normativa 

del Pla, representa la possibilitat de plantejar creixements que augmentin fins a un 

30% la trama urbana actual. 

 La superfície ocupada pels diferents usos existents en el territori 

no ha variat significativament en les últimes dècades 

L’ús del sòl dominant al llarg de 10 anys d’estudi (1993-2003) continua essent el 

forestal (sobretot boscos densos), fins hi tot amb un lleuger increment percentual, 

però amb una major fragmentació de l’espai boscós. L’any 1993 un 53% del 

territori calongí estava ocupat per massa boscosa; l’any 2003 ja hi havia un 61% 

de la superfície.  

La zona conreada es localitza en el sector central del municipi aprofitant els 

recursos hídrics que provenen de les Gavarres, entre els boscos i la trama urbana 

dels nuclis i urbanitzacions. En els 10 anys d’anàlisi la seva superfície s’ha vist 

lleugerament reduïda (passant de gairebé un 18% a un 16%) i també fragmentada. 

És molt possible que la reducció dels conreus hagi estat ocupada per nova 

superfície forestal, a més d’altres usos com el residencial.  

Així, els recursos agroforestals configuren el paisatge predominant i característic de 

les zones no litorals del municipi. 

La superfície urbana ha augmentat, representant més del 15% del territori, malgrat 

aquest fet, la seva ocupació en els nuclis principals (Calonge i Sant Antoni de 

Calonge) es manté més o menys compacta, però hi ha molta superfície de la trama 

urbana ocupada per urbanitzacions i per tant superfícies urbanes disperses i laxes. 

19



 

Agenda 21 de Calonge. DIAGNOSI ESTRATÈGICA  

Malgrat aquests canvis en els diferents usos, es creu que l’estructura del territori no 

ha variat significativament en els últims anys, entre el 1993 i el 2003, però no es 

pot obviar l’evolució històrica del municipi, ja que aquest ha sofert canvis 

importants en la seva estructura a partir, sobretot, de l’augment del sector 

econòmic del turisme. 

 Existeixen figures de planejament territorial, de caire 

supramunicipal, amb afectació al municipi 

Hi ha 5 figures de planejament territorial i urbanístic amb incidència a Calonge: el 

Pla Territorial General de Catalunya (aprovat el 1995), el Pla Territorial Parcial de 

les Comarques Gironines (en elaboració, aprovat inicialment), el Pla Director 

Territorial de l’Empordà (aprovat el 2006), el Pla Director Urbanístic del Sistema 

Costaner (aprovat el 2005) i el Pla d’Espais d’Interès Natural (aprovat el 1985). 

El Pla Director Territorial de l’Empordà (PDTE) i en conseqüència el Pla Territorial de 

les comarques Gironines (ja que aquest inclou les determinacions del PDTE) 

estableix unes estratègies de desenvolupament territorial que a Calonge tenen 

diverses implicacions: 

 Sistema d’espais oberts: A Calonge es cataloga molt de sòl com a 

sòl de protecció especial on, s’inclou l’espai PEIN, àrees entre la 

carretera GI-661 i les urbanitzacions i oest de Calonge. La superfície 

de sòl de protecció territorial es concentra en el sector sud–oest del 

Pla de Calonge. 

 Sistema d’assentaments: Calonge forma part del sistema urbà de 

Palamós, juntament amb Vall-llobrega. Es proposa pel nucli de 

Calonge un creixement moderat (representa la possibilitat de 

plantejar creixements que augmentin fins a un 30% la trama urbana 

actual). A Calonge i Sant Antoni de Calonge es proposa creixements 

moderats i pel nucli de Puigventós l’estratègia de Millora i compleció. 

 Sistema d’infraestructures de mobilitat: el Pla proposa pel 

sistema Sant Feliu i Palamós i Palafrugell: 

Equilibrar l’accessibilitat als municipis de la part costanera de les 

Gavarres. 

Tractar la carretera C-31 entre Santa Cristina d’Aro i Palafrugell 

com a “ronda del sistema urbà”.  
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El Pla d’Infraestructures de Transport per Carreteres (PITC) 

preveu el desdoblament total de l’Anella de les Gavarres (C-65, 

C-31, C-66) i de la C-35 de Maçanet a Llagostera. 

Preveure un pla director de mobilitat que permeti augmentar la 

participació del transport col·lectiu en la “mobilitat 

metropolitana”. 

Potenciar noves opcions de desenvolupament del transport 

col·lectiu entre el sistema de municipis de la costa de les 

Gavarres i Girona. 

Aquests plans tenen incidència en la planificació territorial de Calonge, ja que al ser 

planejaments de rang superior al municipal, aquests segons, han d’incloure les 

seves determinacions en el seu planejament municipal. A més a més, com ja s’ha 

vist, planifiquen a una escala superior de la municipal diferents aspectes territorials.  

Com s’ha anat veient en els plans de rang superior, amb els seus respectius 

informes, ajuden a detectar els espais de major valor ambiental del municipi i 

afavoreixen la seva conservació. En el cas del municipi de Calonge l’espai PEIN de 

les Gavarres també influeix en la planificació municipal, ja que es un espai d’un Pla 

sectorial d’àmbit català, i per tant també les determinacions i la normativa dels 

Plans Especials derivats de l’espai PEIN de les Gavarres s’han d’incorporar en el 

planejament municipal, així com respectar els límits del PEIN i incorporar-los en la 

ordenació urbanística municipal, com a mínim amb la mateixa protecció que 

s’atorga en els plans especials del PEIN de les Gavarres. 

 Sistema costaner protegit 

El Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner (PDUSC) protegeix i valora el litoral 

català, ordenant el desenvolupament urbanístic i evitant, sempre que sigui possible, 

la urbanització dels espais costaners que es troben encara lliures d’ocupació.  

Dins el municipi de Calonge es delimiten els següents espais: Riera de Belitrà (codi 

UTR-C 070) i Treumal – Rec d’en Massent (Rec d’en Massoni) (codi UTR-C071). 

 S’està redactant un nou planejament urbanístic municipal 

El Pla General d’Ordenació Urbanística de Calonge aprovat l’any 1994, no està 

adaptat a la nova llei d’urbanisme vigent a Catalunya, ni a plans i programes de 
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planejament territorial superior aprovats recentment. També hi manquen les 

directrius dels diferents plans sectorials, aprovats en els últims anys (com el Pla 

Director Territorial de l’Empordà). 

Algunes de les problemàtiques detectades en el municipi de Calonge són comunes a 

molts municipis del litoral català. El primer i més rellevant és l’antiguitat del Pla 

vigent (1994), s’hi afegeix la necessitat de creixement dels diferents nuclis del 

terme municipal, la manca de sòls dotacionals i dèficits estructurals d’urbanització. 

Un altre punt pel qual es considera que el planejament vigent s’ha de renovar és el 

conjunt de sòl ocupat pel sistema d’ordenació aïllat extensiu. 

El sistema d’edificació més habitual del municipi és la ciutat jardí, fruit de processos 

espontanis que el planejament posterior va legalitzar i es considera que està 

mancat d’estructura i organització. Altres debilitats comunes és la manca 

d’equipaments públics, els dèficits generats per la població estacional, la manca 

d’aparcament i estructura de mobilitat i un dèficit en l’ús del litoral. 

El Pla General de l’any 1994 ha sofert un mínim de 44 modificacions puntuals i 

alhora s’han tramitat i aprovat 13 Plans Parcials Urbanístics, 5 Plans de Millora 

Urbana i 4 Plans Especials. 

El municipi, en l’actualitat, es troba en fase de redacció i aprovació d’un nou 

planejament. El nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) ha de resoldre 

com a mínim aquests aspectes indicats .  

 Els espais naturals són centres estructuradors del territori en el 

nou planejament urbanístic municipal  

Com ja s’ha dit, actualment s’està redactant un nou Pla d’Ordenació Urbanística 

Municipal (POUM) per tal de substituir l’actual, que ja ha quedat obsolet. En aquests 

moments s’ha presentat l’avanç de planejament i per tant s’està en una fase inicial, 

però ja es poden observar tendències i les línies principals del nou planejament. 

El que es pot veure en aquesta fase és que el nou planejament dóna importància 

com a element estructurador del terme municipal els diferents espais naturals del 

municipi i com a peça central el Pla de Calonge, el qual, entre altres actuacions es 

vol protegir com a parc agrari, ja que la seva preservació i l’aprofitament de la seva 

xarxa de camins rurals i usos preexistents es ja de per si un argument per 

fomentar la seva protecció. 
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Es creu important destacar l’espai d’oportunitat de l’avinguda de la Unió, anomenat 

en els treballs d’avanç de planejament com a Eix Cívic. La seva importància rau en 

la voluntat d’unir dues realitats territorials, com són el nucli de Calonge i el nucli de 

Sant Antoni de Calonge. Aquest aspecte ha creat relacions d’ineficiència que no 

permeten l’optimització de recursos, a l’existir una tensió entre els dos nuclis per 

l’obtenció d’aquests. L’avinguda de la Unió és una oportunitat única per incorporar 

aquests àmbits a una peça de centralitat que esdevé el veritable nexe de les dues 

peces principals (Calonge i Sant Antoni de Calonge). 

Les actuacions proposades pels nuclis del municipi, en aquest moment del procés 

del nou planejament, se centren més en la transformació i recuperació de la trama 

urbana, així com de proposar nous fronts comercials i turístics, els quals han anat 

quedant relegats en els últims anys.  

 L’estructura dels nuclis urbans del municipi presenta diferències 

segons la seva funcionalitat.  

El model urbanístic, respon al model heretat i desenvolupat a partir dels primers 

poblaments del municipi. El municipi creix a partir del nucli antic de Calonge i del 

nucli de Sant Antoni de Calonge. Aquest model és majoritàriament compacte amb 

poques alçades en els edificis, exceptuant alguns edificis del nucli de Sant Antoni de 

Calonge (principalment a primera línea de mar) i els creixements més moderns, així 

com alguns edificis del nucli de Calonge. 

Aquesta línia estructural del model urbà es trenca com més s’allunya dels nuclis 

urbans, amb la màxima representació d’un model urbanístic lax en les 

urbanitzacions del terme municipal, on els habitatges aïllats unifamiliars amb jardí 

al voltant són poc sostenibles per ser grans consumidors de recursos naturals i de 

territori. Aquests es desenvolupen, segurament, a partir de la demanda turística 

que està sotmès el municipi. La superfície urbana de les urbanitzacions és molt 

important en el municipi sobretot si es compara amb la superfície urbana dels nuclis 

principals del municipi. 

Pel que fa a la zona urbana, es pot parlar de set tipus d’estructura: la tipologia 

edificatòria del casc antic de conservació, el casc antic, cases entre mitgeres, front 

del passeig, zones d’habitatges aïllades, àrees d’habitatges unifamiliars i la zona 

anomenada en el planejament municipal edificació en camins rurals. 
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En les zones de nous creixements s’executen, principalment, cases unifamiliars, 

Malgrat que aquesta tipologia edificatòria no és molt sostenible, així mateix s’entén 

la pressió urbanística i turística que està sotmès el territori. 

 Existeixen deficiències estructurals en la planificació dels espais 

verds urbans 

S’han detectat mancances en la planificació dels espais verds urbans, el que fa que 

hi hagi un desequilibri entre diferents zones del municipi, donat pel creixement 

ràpid de les urbanitzacions i els principals nuclis urbans. 

L’avanç de POUM, manifesta una inexistència d’espais lliures en el nucli de Sant 

Antoni de Calonge que té en la platja l’efecte de contrapunt a aquesta mancança ja 

que la població disposa d’una àmplia zona d’oci i espai obert.  

El mateix document indica que els espais verds distribuïts per tot el territori són en 

general ineficients, mal urbanitzats, i topogràficament inadequats. Finalment es 

produeix una duplicitat de sistemes que en alguns aspectes és bona pel 

desenvolupament del pla, però que en altres casos no estimula un equilibri 

territorial òptim pels dos nuclis principals. 

Es pot dir que el creixement de Calonge s’ha produït sense atendre a les necessitats 

d’espais lliures. La insuficiència d’espais lliures és essencialment des del punt de 

vista qualitatiu, amb espais verds fragmentats, petits, inaccessibles o molt 

accidentats. Existeixen algunes places urbanes de reduïda dimensió i sense força 

estructuradora, les quals no es considera que compleixin les seves funcions socials.  

Les urbanitzacions del municipi encaixen perfectament en el perfil de creixement 

desordenat, sense planificació i sense consideració a les necessitats d’espais lliures i 

verds. Aquest error pot haver estat degut a la presència molt pròxima d’espais 

forestals que s’han considerat com a espais lliures dins la urbanització, si bé 

aquests espais forestals són molt importants en el conjunt del municipi, no poden 

suplir el paper dels espais lliures en la trama urbana de les urbanitzacions ja que la 

necessitat d’espais naturals com el bosc no poden ni han d’assumir la finalitat dels 

espais verds urbans, encara que sí que els poden complementar. 
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 El Patrimoni arquitectònic i arqueològic no està protegit a nivell 

local. 

Dins el municipi de Calonge, segons l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de 

Catalunya, hi ha 35 elements arquitectònics considerats patrimoni cultural. 

D’aquests, 7 són considerats Béns Culturals d'Interès Nacional (BCIN), sota la llei 

9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català.  

Per altra banda, segons l'Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya, un total 

de 50 elements arqueològics es troben dins el municipi de Calonge i 2 d’aquests 

estan declarats com a Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN): Castell de Calonge i 

Castell Barri. 

No es té constància que en el municipi hi hagi cap pla de protecció del patrimoni 

arquitectònic, cultural o històric de Calonge.  

Els elements naturals o naturalitzats (arbres, espais d’interès natural, espais 

d’interès geològic, fonts, etc) no estan protegits en l’actual planejament municipal i 

fins el moment s’han fet tímids intents d’incorporar-los en els estudis previs i 

d’avanç del nou planejament. 

Per altra banda, hi ha una bona iniciativa fonamentada en el projecte de declarar 

algunes àrees de Calonge i Vall-llobrega zona d’interès etnològic de Catalunya (ZIE) 

com són una vintena de masies agrupades a la fundació Remença XXI. 

 Presència de senders i itineraris de descoberta del medi natural i 

històric en el municipi 

Una xarxa diversificada de senders travessa el municipi. Destaca el GR-92 (camí de 

ronda a Calonge) que travessa Catalunya de nord a sud passant per Calonge. 

Els espais naturals del territori, com són les Gavarres, hi transiten diferents 

itineraris que connecten els espais de major interès. 

Des de les diferents administracions (Ajuntament, Consell comarcal del Baix 

Empordà) s’està fent un esforç per senyalitzar i divulgar diferents rutes i itineraris 

en diferents indrets del territori. 

La Llei 9/1995, de 27 de juliol, de regulació de l’accés motoritzat al medi natural, 

modificada posteriorment per la Llei 12/2006, estableix que els consells comarcals 
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han d’elaborar un inventari de camins rurals i dels camins i pistes forestals (art. 

11.3) existents en llurs àmbits territorials. En el cas del municipi objecte d’estudi, 

no s’ha pogut constatar l’elaboració d’aquest inventari per part del Consell 

Comarcal del Baix Empordà. 

2 . 2 .  P U N T S  F O R T S  

PUNTS FORTS – ANÀLISI DEL TERRITORI 
 

 Patrimoni arqueològic, arquitectònic i cultural del municipi protegit, del 
qual 9 elements són considerats Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN). 

 
 

 Els usos del sòl no han variat significativament en els últims anys de 
manera que s’ha preservat el territori.  

 
 

 Caràcter compacte del nucli de Calonge i de Sant Antoni de Calonge el 
qual es caracteritza pel baix consum de sòl. 

 
 

 El Pla Director Urbanístic de l’Empordà estableix criteris i objectius per a 
l’assoliment d’un desenvolupament sostenible. 

 
 

 S’està redactant un nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal.   
 
 

 En el nou planejament els espais naturals com el Pla de Calonge, prenen 
importància com a elements estructuradors del territori. 

 
 

 El sistema costaner del municipi es troba protegit, de manera que s’evita 
la urbanització dels espais costaners que es troben lliures d’ocupació.  

 
 

 Una xarxa de senders travessa el municipi, així com un conjunt d’itineraris 
dins dels espais naturals del terme municipal. 

 
 

 Iniciativa de la Zona d’Interès Etnològic de Catalunya (ZIE) en algunes 
masies del municipi. 

 
 

 Qualitat reconeguda de les platges, que formen part del sistema d’espais 
lliures del municipi.  
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2 . 3 .  P U N T S  F E B L E S  

PUNTS FEBLES – ANÀLISI DEL TERRITORI 
 

 Fragmentació de part dels usos del sòl (conreus, forestal, prats, etc.).  
 
 

 L’augment de la superfície forestal juntament amb l’augment de les àrees 
residencials i la disminució d’espais de conreu, pot fer augmentar el risc 
d’incendi forestal. 

 
 

 La superfície urbana concentrada en la franja litoral del municipi, la qual 
exerceix pressió al medi natural i costaner. 

 
 

 La trama urbana actual pot créixer fins a un 30% més, segons el Pla 
Director Territorial de l’Empordà.  

 
 

 Les urbanitzacions amb habitatges residencial unifamiliars i aïllats són 
altament consumidores de sòl.  

 
 

 L’antiguitat del Pla vigent, la necessitat de creixement dels diferents 
nuclis, la manca de sols dotacionals i dèficits estructurals d’urbanització. 

 
 

 Pressió urbanística i turística degut a la situació geogràfica del municipi.  
 
 

 Manca d’espais verds públics en les àrees residencials llunyanes als nuclis 
urbans, malgrat que aquests es veuen compensats pels espais naturals 
pròxims a aquestes àrees.  

 
 

 Inexistència d’un inventari de camins que permeti un bona gestió 
d’aquests.  

 
 

 L’ampliació i millora de les infraestructures viàries, com la C-31, pot 
fragmentar encara més el territori. 

 
 

 Inexistència d’un Pla Especial de Béns d’Interès Cultural que vetlli pel 
patrimoni cultural del municipi. 

 
 

 Manca d’espais lliures en el nucli de Sant Antoni. 
 

 
 Deficiències estructurals en la planificació dels espais verds urbans.  
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3 .  BIODIVERSITAT  I  PAISATGE  

3 . 1 .  A N À L I S I  

 Presència de diversos hàbitats forestals principalment en la meitat 

nord del municipi de Calonge. 

El nord del municipi correspon a la vessant est de les Gavarres, fet que provoca la 

presència de diferents comunitats forestals a l’interior del municipi. El nord, nord-

oest i oest del municipi hi predominen les suredes (Quercus suber) amb clapes 

d’alzinars o pinedes. Al nord est del municipi hi predominen les pinedes, de pinastre 

(Pinus pinaster) o pi blanc (Pinus halepensis). 

 Presència de dues de les quatre espècies de flora protegides pel 

PEIN de les Gavarres. 

En el municipi de Calonge es localitzen dues espècies protegides de les quatre que 

existeixen dins l’espai PEIN de les Gavarres: l’escruixidor (Adenocarpus telonensis) 

i la ginesta linifòlia (Genista linifolia). A més, altres espècies singulars hi són 

presents com la viudeta (Iberis linifolia L. subsp. dunalii), el calabruix (Aetheorhiza 

bulbosa subsp. bulbosa) o el cugot (Arisarum vulgare).  

 Presència de comunitats de fanerògames marines al litoral, 

importants a nivell socioeconòmic i de protecció de les zones 

costaneres. 

A la costa de Calonge es localitzen diversos nuclis de fanerògames: davant del nucli 

de Sant Antoni de Calonge, i davant el Comptat de Sant Jordi. 

Les praderies de fanerògames marines dominades per Posidonia oceanica resulten 

molt importants com bioindicadors marins donada la seva sensibilitat a la 

contaminació. 

Les comunitats de fanerògames marines són fonamentals per a poder mantenir una 

adequada qualitat de l’aigua de mar, resulten indispensables per a la supervivència 

de moltes espècies marines de flora i fauna, absorbeixen grans quantitats de 

diòxids de carboni contribuint a al reducció de l’efecte hivernacle, disminueixen els 

efectes de l’erosió a les zones costaneres, etc. 
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 Fauna diversa deguda a la diversitat d’ecosistemes (urbans, 

forestals, marins, fluvials, etc.). 

El municipi compta amb espais forestals, agrícoles, àrees urbanes, petits cursos 

fluvials, així com els ambients litorals i marins. Aquesta gran diversitat d’hàbitats és 

el motiu de la gran varietat de grups animals presents al municipi. 

En els hàbitats aquàtics com els cursos fluvials destaca la possible presència 

d’espècies d’elevat valor natural com el barb de muntanya, l’anguila i l’espinós. Al 

litoral marí destaquen els mamífers marins com els dofins mulars que sovint 

s’apropen a la costa. 

Els hàbitats agroforestals resulten d’especial interès per als ocells que en ells 

habiten. Destaca la importància del municipi, així com les Gavarres, com a punt de 

repòs o sedimentació de les migracions d’aus. 

 Presència de flora i fauna al·lòctona en el municipi.  

En el municipi es poden trobar diverses espècies de flora al·lòctona fruit de 

plantacions o provinents de la jardineria que s’han estès amb el pas del temps per 

diverses àrees del municipi. 

Tampoc es descarta la presència d’espècies de fauna al·lòctona tals com la 

gambúsia o la carpa en llocs com la gola de l’Aubi, i d’altres espècies com la tortuga 

de Florida o de tempes roges. 

 Diversitat i riquesa paisatgística malgrat ésser un paisatge 

fortament influenciat per la presència humana.  

Gran part del paisatge del municipi es troba fortament influenciat per la presència 

humana com els nuclis i urbanitzacions disperses o els camps de conreu i zones 

agrícoles a les zones més planeres. No obstant això, la diversitat paisatgística és 

present a Calonge i es diferencien cinc unitats paisatgístiques diferents:  

 Unitat forestal: Unitat majoritàriament arbrada amb nuclis formats 

per boscos de sureres, pins, alzinars, i boscos mixts. 

 Unitat agrícola i d’espais oberts: Conreus, en la meitat sud del 

municipi, en les zones més planeres.  Majoritàriament corresponen a 

conreus herbacis extensius de secà, on es cultiven cereals, farratge i 
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oliveres. En alguns indrets també es cultiven vinyes i alguns arbres 

fruiters. 

 Unitat urbana i d’infraestructures: Espai humanitzat, amb vàries 

urbanitzacions i àrees urbanes disperses per la meitat sud del 

territori, i amb un conjunt de masos repartits per els camps de 

conreu. 

 Unitat litoral: Espai humanitzat, amb gran concentració d’edificacions 

a primera línia de costa. Encara queden algunes petites franges amb 

presència de  vegetació natural (pinedes entre Cap Roig i Torre 

Valentina). 

 Unitat fluvial: Unitat definida principalment per la presència de rieres 

i torrents, molts d’ells cursos d’aigua intermitents que neixen al 

Massís de les Gavarres. 

 Més del 40% del territori calongí es troba protegit per diferents 

figures de protecció. 

Un 41,72% del terme municipal de Calonge forma part de l’Espai d’Interès Natural 

de les Gavarres. L’Ajuntament de Calonge forma part del Consorci de les Gavarres, 

entitat que té per objectiu protegir i gestionar aquest espai.  

El mateix espai també es troba protegit per la Xarxa Natura 2000 i forma part dels 

Llocs d’Importància Comunitària (LIC), però no es considera una Zona d’Especial 

Protecció per a les Aus (ZEPA).  

 Presència de set hàbitats d’interès comunitari en el territori de 

Calonge, un dels quals, l’hàbitat Vernedes i altres boscos de ribera 

afins, està considerat prioritari. 

En el municipi de Calonge es localitzen set hàbitats catalogats com Hàbitats 

d’Interès Comunitari, sis d’ells considerats no prioritaris. Aquests hàbitats no 

prioritaris són: suredes, alzinars i carrascars, pinedes mediterrànies, penya-segats 

de les costes mediterrànies colonitzats per vegetació amb ensopegueres (Limonium 

spp.) endèmiques, rius mediterranis intermitents, amb gespes nitròfiles del 

Paspalo-Agrostidion, i alberedes, salzedes i altres boscos de ribera. L’hàbitat 

prioritari correspon a les vernedes i altres boscos de ribera afins (Alno-Padion) 
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situat al Rec d’en Massoni i en el curs de la Riera dels Molins en el seu transcurs per 

sòl no urbà. 

També es localitzen praderies de Posidonia oceanica. Aquesta comunitat a part 

d’estar protegida a nivell europeu, per la Directiva 97/62/CE, el Reglament pesquer 

de la unió Europea per a la Mediterrània (Reglament 1626/1994/CE) fa menció a la 

prohibició de pesca de ròssec sobre praderies de fanerògames marines, i a nivell 

català, la posidònia oceànica es considera “espècie protegida” segons l’Ordre de 31 

de Juliol de 1991, per a la regulació d’herbassars de fanerògames marines 

(Prioritària). 

 Existència de la Denominació d’Origen Empordà i la Indicació 

Geogràfica Protegida Poma de Girona. 

El municipi es troba inclòs dins la denominació vinícola Denominació d’Origen 

Protegida (DOP) Empordà, regulada des del 1975 i que antigament s’anomenava 

“Empordà-Costa Brava”. Actualment l’oli de l’Empordà es troba en procés de 

reconeixement comunitari com a producte de Denominació d’Origen Protegida 

(DOP), on Calonge hi formarà part. 

Per altra banda, Calonge també es troba inclòs dins la zona de producció, 

elaboració i envasat de la Indicació Geogràfica Protegida (IGP) Poma de Girona. 

 Dos espais del municipi han estat inclosos en el Catàleg d’Espais 

d’interès natural i paisatgístic de les comarques gironines. 

El Catàleg d’Espais d’interès natural i paisatgístic de les comarques gironines 

proposa una xarxa d’espais que cal preservar i mantenir interconnectats per 

garantir el manteniment del paisatge i la biodiversitat, i estableix una sèrie de 

recomanacions i mesures de preservació i protecció per cada un dels espais.  

Dins el terme municipal de Calonge es localitzen els espais El Pla – Conca del Tinar 

– St. Nazari (espai 52), que amb una superfície de 474,50 ha es troba integrament 

en el municipi de Calonge i Els Vilars (espai 53) que té una superfície de 495,80 ha 

i inclou també el municipi de Castell-Platja d’Aro.  

 Bona gestió del sistema litoral, Calonge disposa del distintiu 

Bandera Blava i les certificacions ISO 14001 i EMAS. 
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Calonge disposa d’una superfície litoral destacable. Aquest sistema litoral és 

gestionat i controlat per l’ACA (Agència Catalana de l’Aigua), la qual porta a terme 

diferents programes que afecten al municipi: programa de vigilància de l’estat de 

les platges, Programa de seguiment d’indicadors biològics i fisicoquímics, Programa 

de prevenció i neteja, Programa de Vigilància de Proliferacions Algals Nocives 

(PANs) i el Programa de prevenció d’espècies invasores. 

Aquest any 2010 quatre platges del municipi de Calonge disposen del distintiu 

Bandera blava, sistema de certificació de la qualitat ambiental. Aquestes platges 

són: Es Monestri, Torre Valentina, Sant Antoni i Cala Cristus-Ses Torretes. 

L’any 2004 Calonge va obtenir el certificat de gestió ambiental EMAS per la gestió 

de la platja i el passeig marítim. La unitat de Medi Ambient disposa de la ISO 

14001:2000 que abarca tot el que gestiona el Departament. 

 Elevada pressió sobre la riera de l’Aubi i pressió mitjana sobre la 

Riera de Calonge. Risc d’incompliment de la Directiva Marc de 

l’Aigua. 

La Riera de l’Aubi presenta unes elevades pressions per part de la càrrega orgànica 

(Demanda Química Orgànica, DQO) d’Estacions Depuradores d’Aigües Residuals 

(EDAR’s), la descàrrega de sistemes unitaris i la Demanda Química Orgànica (DQO) 

d’abocaments biodegradables, així com els usos urbans, i en menor mesura els 

endegaments. Segons el Document IMPRESS de l’Agència Catalana de l’Aigua, la 

riera de l’Aubi presenta un Risc d’incompliment de la directiva Marc de l’Aigua mig. 

La Riera de Calonge presenta unes pressions mitjanes pel que fa als endegaments i 

als usos urbans. Segons el document IMPRESS de l’Agència Catalana de l’Aigua la 

riera de Calonge presenta un Risc d’incompliment de la directiva Marc de l’Aigua 

baix. 

 Existència de la Societat de Caçadors de Calonge que gestiona una 

Àrea Privada de Caça que ocupa una extensió de més de 3.000 ha al 

municipi. 

Existeix una Àrea Privada de Caça (APC) amb més de 3.000 hectàrees en el 

municipi de Calonge que està gestionada per la Societat de Caçadors de Calonge. 

La cacera és una activitat tradicional que es troba molt arrelada al Massís de les 
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Gavarres i els municipis que l’envolten. Les espècies que pateixen un grau més 

elevat de pressió són el senglar, la perdiu roja, el faixà i el tudó. 

 Creació de la futura Reserva Marina d’Interès Pesquer de les Illes 

Formigues 

La creació de la futura Reserva Marina d’Interès Pesquer de les Illes Formigues 

fomentarà els usos de les arts de pesca tradicionals i les seves tècniques amb la 

intenció d’aconseguir una explotació sostenible.  

Mitjançant la creació de la reserva es limitaran les activitats que s’hi poden 

realitzar, com per exemple, estaran permeses la pesca professional amb arts 

tradicionals, la pesca recreativa o el busseig. En canvi, la pesca submarina i la 

d’arrossegament no estaran permeses. 

3 . 2 .  P U N T S  F O R T S  

PUNTS FORTS – BIODIVERSITAT I PAISATGE 
 

 Inclusió de part del municipi en diverses figures de protecció (LIC, PEIN, 
Xarxa Natura 2000, etc.). 

 
 

 D.O. Empordà, I.G.P. Poma de Girona i la tramitació de la D.O.P. de l’oli de 
l’Empordà. 

 
 

 Realització en els últims anys d’actuacions de millora de l’entorn fluvial. 
 
 

 Realització de seguiments de l’estat ecològic de les Rieres de l’Aubi i 
Calonge. 

 
 

 Presència de praderies de fanerògames marines al litoral calongí. 
 
 

 Existència de nombrosos programes per part de l’ACA que garanteixen la 
qualitat de l’aigua i analitzen l’estat de les comunitats marines. 

 
 

 Quatre platges del municipi disposen del distintiu Bandera Blava. 
 
 

 Tinença de les certificacions de gestió ambiental EMAS i ISO. 
 
 

 Inclusió de la línia de mar davant el municipi en la futura Reserva Marina 
d’Interès Pesquer de les Illes Formigues. 
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PUNTS FORTS – BIODIVERSITAT I PAISATGE 
 
 

 Limitació de les activitats que es podran portar a terme en la Reserva 
Marina de les Illes Formigues que afavorirà a moltes espècies d’interès 
pesquer. 

 
 

3 . 3 .  P U N T S  F E B L E S  

PUNTS FEBLES – BIODIVERSITAT I PAISATGE 
 

  Colonització de part del territori per espècies de flora al·lòctona. 
 
 

 Presència d’espècies íctiques al·lòctones com la gambúsia, la carpa o la 
tortuga de Florida que poden desplaçar altres espècies autòctones. 

 
 

 Elevada pressió antròpica al litoral, molt freqüentat i explotat, fet que 
provoca la pertorbació de les comunitats marines i pot malmetre les 
praderies de fanerògames. 

 
 

 Elevades pressions sobre la Riera de l’Aubi. 
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4 .  RISCOS  AMBIENTALS  

4 . 1 .  A N À L I S I  

 Alt risc d’inundació 

Les rieres provinents de les Gavarres que desemboquen al mar (sobretot a la zona 

de Sant Antoni de Calonge), les característiques orogràfiques del terme municipal 

(amb pendents a la zona de les Gavarres i planer a la resta amb cert pendent en 

direcció al mar) així com la presència en el territori d’infraestructures lineals, 

l’increment de les àrees urbanitzades en els àmbits de majors pendents i la 

reducció dels passos dels àmbits naturals d’inundació a les àrees més planeres 

constitueixen un problema pel municipi ja que fan que el risc d’inundació sigui alt i 

s’hagin de prendre mesures per tal de solucionar-ne o minimitzar-ne el risc. 

En el municipi de Calonge, els punts crítics pel seu perill d’inundació (segons el Pla 

Innuncat de Catalunya) són la riera de Calonge amb 3 punts crítics, principalment 

en l’encreuament amb infraestructures lineals o en diferents nuclis de població, i en 

menor mesura el rec Madral amb un punt crític.  

Donat aquest risc inherent al territori, l’Ajuntament de Calonge ha redactat el 

manual INUNCAT que incorpora mesures de prevenció en front al risc d’avingudes i 

d’inundació i està realitzant un seguit d’obres per reduir el risc i l’afectació a les 

persones i al territori. Alguna d’aquestes són les següents: 

 Endegament de la riera de Calonge (en execució). 

 Desviament del rec Madral (fase prèvia a la construcció). 

 Endegament del rec Madral (parcialment executat). 

 Restauració del marge esquerre de la riera de Calonge a l’alçada de 

l’afluència de la riera del Tinar (executat). 

 Estudi de drenatge del Pla de Calonge. 

 Treballs de la PEF (Planificació d’Espais Fluvials) de la conca de la 

riera de Calonge, actualment en procés de redacció.  
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 El nou POUM (en procés d’aprovació) identifica i aporta solucions 

al risc d’inundació, sobretot en zones habitades 

Donat el risc d’inundació inherent en el territori, l’Avanç de POUM, i en posterioritat 

el POUM, recull amb caràcter de gran importància les actuacions necessàries per 

garantir la seguretat de béns i persones i evitar en la mesura del possible que els 

àmbits del terme municipals més sensibles no es vegin afectats per episodis 

extraordinaris d’avinguda. 

El mateix reglament de la llei d’urbanisme afronta el risc d’inundació amb el criteri 

de preservació del territori front als riscs d’inundació mitjançant tècniques de 

classificació i directrius dels usos admesos i prohibits. Així, l’avanç de planejament 

incorpora aquestes directrius, delimitant el sistema hídric en les diferents zones 

d’inundació.  

El POUM ha de recollir, tal com indica el propi avanç de planejament, els següents 

aspectes: 

 Classificar les zones i regular els seus usos d’acord amb la llei.  

 Reconèixer i identificar en el planejament les actuacions 

d’urbanització previstes i que s’han d’efectuar ineludiblement, d’acord 

amb el risc detectat d’inundació. 

 Reconèixer la pèrdua de superfície de sistemes respecte a l’anterior 

planejament i intentar en la mesura del possible esmenar aquesta en 

àmbits propers. 

 Corregir els problemes de connectivitat que generin les actuacions 

hidràuliques, preveien ponts on s’escaigui, millorant l’accés a 

urbanitzacions preexistents i que queden aïllades en els períodes 

d’avinguda. 

 Recollir les mesures correctores necessàries  

 Presència de cert risc sísmic al municipi, però d’efectes de fàcil 

prevenció 

Calonge, tot i trobar-se relativament allunyat de les zones d’epicentres sísmics, 

segons els registres històrics, està considerat un municipi amb un risc elevat, per 
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aquest fet es troba inclòs dins la zona d’intensitat màxima epicentral (MSK) VII del 

mapa de zones sísmiques de Catalunya. 

Tot i que dins del terme municipal històricament no s’han originat centres 

epicentrals de sismes, cal considerar que el municipi es pot veure influenciat i 

afectat per epicentres que s’originen en altres municipis relativament propers. 

Des d’un punt de vista estadístic és poc probable la gènesi en l’àrea de sismes de 

magnitud superior a les que són habituals; això no obstant no es pot descartar 

aquesta possibilitat. És per això que davant d’un possible risc, impossible fins al 

moment de predir, només cal prendre les mesures oportunes de prevenció, 

sobretot de caràcter constructiu, i de paliació dels efectes. 

Així l’Ajuntament, amb la redacció del Pla SISMICAT pel municipi de Calonge, ja ha 

tingut en compte com respondre en cas de terratrèmol que afecti a la població o a 

les infraestructures del municipi. 

 Riscos geològics concentrats a la franja litoral i a Castellbarri 

Pel que fa al risc d’esllavissades, segons el projecte RISKCAT, el municipi de 

Calonge té un risc moderat donada la seva situació geogràfica en la zona costanera. 

Així el risc d’esllavissades es concentra sobretot a la primera línia de la costa en les 

seves formacions rocalloses i en pendents del nord del municipi del massís de les 

Gavarres, principalment a la zona de Castellbarri, Ruàs i Cabanyes. 

En el cas de Calonge s’ha de tenir en compte la zona de Cabanyes o altres zones 

amb pendents forts en els primers contraforts de les Gavarrers litorals. Aquestes 

zones bàsicament amb usos forestals i de matollars, tenen pendents superiors al 

20% i se situen molt pròximes a urbanitzacions, així hi ha un risc inherent que les 

possibles esllavissades afectin zones urbanes. 

Les zones del litoral on existeixen penya-segats són susceptibles de patir risc 

d’esllavissades, especialment després de pluges intenses i temporals de mar. 

En el cas d’esfondraments, el risc és molt baix o nul segons el RISKAT. Aquest fet 

és degut principalment a la orografia del terme municipal i els materials que 

conformen el subsòl del municipi, principalment format per materials provinents de 

dipòsits al·luvials de les rieres, amb absència de processos de dissolució o col·lapse, 
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a més de no tenir activitats antròpiques que poden provocar el col·lapse del subsòl, 

entre altres. 

 Els incendis forestals, presenten una incidència alta en el municipi 

El risc d’incendi forestal al municipi és elevat. Així, Calonge està declarat d’elevat 

risc d’incendi forestal, segons el Decret 64/1995 de 7 de març, pel qual 

s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals. 

El risc d’incendi es concentra sobretot en el període estival, com ho demostren les 

estadístiques d’incendis forestals. La proximitat de les Gavarres com a gran àrea 

forestal de la zona fa que a Calonge s’hagi definit un perímetre de protecció 

prioritària, que afecta tota la meitat nord del municipi. 

Cal parar especial atenció a les zones forestals contínues a urbanitzacions, ja que el 

risc d’afectació a aquestes àrees urbanes és important. Segons el Pla INFOCAT en 

el municipi hi ha 8 urbanitzacions que poden veure’s afectades directament i de 

forma important en cas d’incendi forestal. 

Per aquests motius la dotació per prevenció i extinció d’incendis que hi ha en el 

municipi i en el territori és important. Calonge forma part de l’ADF-Gavarres 

Marítima i en el seu terme municipal hi ha un parc de bombers, la qual cosa fa que 

hi pugui haver una resposta ràpida i eficient en cas d’incendi forestal. Les 

estadístiques d’incendis indiquen que malgrat hi ha algun incendi quasi cada any, 

aquests majoritàriament, no superen l’hectàrea de superfície cremada. 

També, s’ha de dir que l’Ajuntament de Calonge, té delimitats els perímetres de 

protecció de les urbanitzacions, en les quals s’han de fer tractaments silvícoles, per 

tal de mitigar el risc d’incendi forestal en aquestes urbanitzacions. 

 Possible incidència de la contaminació del sòl i de l’aigua 

Pels voltants del municipi de Calonge, la pràctica associada a activitats agrícoles, 

com la utilització desmesurada d’adobs d’origen ramader i l’extracció d’aigua dels 

aqüífers provoquen la contaminació directa o indirecta de les aigües superficials del 

territori i la de les masses d’aigua subterrània presents en el subsòl proper als 

cursos superficials. Una altra activitat contaminant d’aquests recursos es troba 

associada a l’abocament en els cursos superficials d’aigües residuals urbanes amb 

un tractament insuficient, d’aigües sense tractar procedents de col·lectors unitaris o 
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d’usos domèstics, o bé d’aigües procedents d’activitats industrials. També es 

considera que en algun cas les modificacions morfològiques dels marges fluvials 

han tingut una incidència negativa sobre la qualitat de les aigües. 

Calonge, no es considera un municipi vulnerable en relació a la contaminació per 

nitrats provocada per fonts agràries (decret 283/1998 i decret 476/2004), però 

municipis pròxims i veïns com Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura, La Bisbal 

d’Empordà i Forallac sí que estan considerats com a vulnerables. 

 Les infraestructures lineals, font de riscos pel municipi 

A Calonge hi ha carreteres que suporten un elevat trànsit, sobretot en l’època 

estival, com la carretera C-31, la carretera C-253 o la carretera C-256, etc. 

Qualsevol carretera de les característiques de la C-31 o de les carreteres C-253 o 

C-256, porta associada una sèrie de riscos, per les activitats que s’hi desenvolupen, 

bàsicament transport de passatgers i mercaderies, a més de la difícil integració 

d’aquestes en el medi. 

En el cas de la relació del municipi i la carretera C-31, es destaca la perillositat del 

transport de mercaderies perilloses, sobretot en el pas de la carretera en zones 

pròximes a nuclis habitats. Així mateix, és recomenable i no obligat redactar el 

manual TRANSCAT (Pla especial d’emergències per accidents en el transport de 

mercaderies perilloses). Malgrat la no obligatorietat, Calonge té redactat el seu 

manual TRANSCAT.  

Finalment, les estacions de servei de la carretera representen un risc per la 

contaminació de l’aigua, tant superficial com subterrània. 

 

Per altra banda, un altre risc associat a la xarxa viària, sobretot a diversos trams de 

la carretera C-31, és la concentració d’ungulats que travessen la via i provoquen la 

col·lisió. 

 Cert risc de contaminació de les aigües marines 

Un altre risc associat al municipi de Calonge, i d’origen antròpic, és el risc de 

contaminació de les aigües marines ja que, entre altres factors, hi ha la presència 

del port de Palamós,  proper a Calonge, el qual esdevé una font potencial important 

de contaminació. 
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El municipi de Calonge ha redactat i aprovat el Pla d’Actuació Municipal per 

contaminació accidental d’aigües marines (CAMCAT), aprovat i homologat per la 

Comissió de Protecció Civil de Catalunya el 20 de setembre de l’any 2007. 

 Inexistència d’activitats potencialment contaminants de 

l’atmosfera  

El Departament de Medi Ambient i Habitatge va posar en marxa el registre E-PRTR 

(European Pollutant Release and Transfer Register), és a dir, el Registre Europeu 

d’Emissions i Transferències de Contaminants, aprovat per la Comissió Europea el 

febrer de 2006. Segons el Registre d’Emissions i Transferència de Contaminants de 

Catalunya (PRTR-CAT) no existeix cap activitat potencialment contaminant de 

l’atmosfera registrada en el municipi de Calonge. 

 El municipi ha redactat la majoria de plans especials de protecció 

envers diferents riscos.  

En el marc del Decret 210/99, el municipi de Calonge té l’obligació de disposar d’un 

pla específic en matèria de protecció civil ja que segons el seu article 2.1. “els 

municipis amb més de 20.000 habitants i els que sense arribar a aquesta població 

tenen la consideració de turístics o els que són considerats de risc especial per la 

seva situació geogràfica o activitat industrial, segons la Comissió de Protecció Civil 

de Catalunya, han d’elaborar i aprovar plans bàsics d’emergència municipal”. 

En aquest sentit Calonge disposa de Pla de Protecció Civil, redactat l’any 2007, amb 

modificacions a l’any 2008. 

No obstant, els anomenats plans especials fan referència a riscos concrets i 

necessiten d’una metodologia tècnica i científica per tal d’avaluar-los i tractar-los. 

Els plans especials vigents a Catalunya són: risc químic (PLASEQCAT, no obligatori), 

risc d’incendi forestal (INFOCAT, obligatori), risc associat al transport de 

mercaderies perilloses (TRANSCAT, no obligatori), risc d’inundacions (INUNCAT, 

obligatori), risc de nevades (NEUCAT, recomanat), risc sísmic (SISMICAT, 

obligatori) i risc de contaminació accidental de les aigües marines (CAMCAT, 

obligatori). 

Calonge disposa dels següents plans redactats i aprovats: SISMICAT, INFOCAT, 

NEUCAT, INUNCAT, CAMCAT i TRANSCAT. 
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4 . 2 .  P U N T S  F O R T S  

PUNTS FORTS – RISCOS AMBIENTALS 
 

 No hi ha cap activitat que estigui classificada com a potencialment 
contaminant pel medi atmosfèric. 

 
 

 Calonge, no està declarat com a municipi vulnerable per a la contaminació 
de nitrats. 

 
 

 Calonge té detectats els punts de risc per la seva possible inundació.  
 
 

 S’estan realitzant diferents obres en les lleres de les rieres per tal de 
reduïr el risc d’inundació en les àrees urbanes. 

 
 

 Interès de les administracions per a la protecció dels recursos hídrics.  
 
 

 Els aqüífers de les rieres d'Aubi i de Calonge són aqüífers protegits. 
 
 

 Coneixement històric de les àrees de més perillositat dins del municipi, 
sobretot d’aquelles que fan referència a zones d’esllavissades a la costa. 

 
 

 Diversa dotació de mitjans físics i de gestió, per tal de minimitzar el risc 
d’incendis forestals. 

 
 

 Calonge disposa de diversos manuals d’actuacions específics per riscos 
d’origen natural i antròpics. 

 
 

 Calonge ha redactat els Plans d’Actuació municipal SISMICAT, INFOCAT, 
NEUCAT, INUNCAT, CAMCAT i TRANSCAT. 

 
 

 S’han redactat alguns Plans d’actuació malgrat no era obligada la seva 
redacció (TRANSCAT, NEUCAT). 

 
 

 El nou POUM (en procés d’aprovació) te en compte diversos aspectes en 
relació als riscos, sobretot pel que fa al risc d’avingudes. 
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4 . 3 .  P U N T S  F E B L E S  

PUNTS FEBLES – RISCOS AMBIENTALS 
 

 La situació geogràfica del municipi, a la franja costanera, fa que el risc 
d’esllavissades sigui mitjà.  

 
 

 El municipi té un alt risc d’incendi forestal degut a la presència de molta 
massa forestal a les Gavarres. 

 
 

 El risc per transport de mercaderies perilloses està considerat com a 
moderat.  

 
 

 Es considera que el municipi té risc molt alt d’inundació degut a la 
presència de rieres.  

 
 

 Risc de contaminació dels recursos hídrics a causa d’activitats antròpiques. 
 
 

 Existència d’algunes àrees urbanitzades en zones inundables que 
incrementen el risc.  

 
 

 Calonge, tot i trobar-se relativament allunyat de les zones d’epicentres 
sísmics, està considerat un municipi amb un risc elevat de patir danys a 
causa de terratrèmols.  

 
 

 En la carretera C-31 hi ha diversos trams de concentració de col·lisió amb 
ungulats. 

 
 

 Pressió turística sobre els recursos naturals dels territori. 
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5 .  MOBILITAT  

5 . 1 .  A N À L I S I  

 Pel municipi hi transita la C-31 (en procés de desdoblament), pel 

que la seva accessibilitat a la xarxa de carreteres principals és 

bona, tot i que la connexió amb el nucli és millorable, i les vies 

secundàries mostren un alt grau de saturació 

El municipi de Calonge se situa en plena Costa Brava, i es troba comunicat 

essencialment a través de la C-31, que constitueix l’accés sud de les Gavarres a la 

Costa Brava des de Girona, i que el connecta també amb l’autopista AP-7, principal 

via d’entrada dels vehicles a la província de Girona. La C-31, té continuïtat pel nord 

de les Gavarres a través de la C-66, constituint així l’anella de les Gavarres. 

Aquesta via es troba, en gran mesura, desdoblada i reconvertida en autovia, si bé 

actualment s'estan duent a terme les obres de desdoblament de la via al seu pas 

per l'àmbit dels municipis de Calonge i Palamós. L’altra carretera amb entitat al 

municipi és la C-253, antiga carretera principal substituïda a mitjans dels anys 80, 

que connecta Palamós amb Sant Feliu de Guíxols. 

De la C-31 es destaca la xifra d’intensitat de trànsit (17.000 vehicles diaris a 

l’hivern) i el fet que presenta una manca d’accessos des de i cap als assentaments 

urbans de Calonge; s’apunta també que el desdoblament no ha resolt aquesta 

qüestió de la insuficiència d’accessos si bé s'espera que la via faciliti el flux de 

vehicles sobretot a l'estiu, períodes de vacances i caps de setmana, que actualment 

presenten un alt grau de saturació pel que fa a intensitats de trànsit, amb 

nombroses retencions. 

Per altra banda també és freqüent el col·lapse d’alguna de les principals vies 

circulatòries, com l’Avinguda de Catalunya (antiga C-253), i existeix una manca de 

vies alternatives de circulació. La carretera de la Ganga també es considera un eix 

problemàtic pel trànsit de vehicles pesants i de gran tonatge. S’estableix una xifra 

de més de 200 camions que transiten diàriament pel nucli urbà de Calonge. 
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 La Diputació de Girona ha efectuat nombrosos estudis per evitar 

que la futura anella de les Gavarres suposi una barrera ecològica 

infranquejable. 

La Diputació de Girona ha efectuat estudis dirigits a estudiar la connectivitat 

ecològica existent entre els diversos espais naturals protegits entorn a l'àmbit de 

les Gavarres per tal de garantir que la futura anella de les Gavarres no suposi una 

barrera ecològica infranquejable. 

A aquests estudis, cal afegir els propis estudis d'impacte ambiental que 

acompanyen el projecte executiu d'aquestes obres, els quals analitzen les mesures 

adients per a garantir el manteniment de la connectivitat. 

Amb tot, i donat que es tracta d'un àmbit amb una alta pressió antròpica, cal 

realitzar un esforç per part dels ajuntaments en el seguiment de la correcta 

aplicació de les mesures contemplades en aquests estudis. 

 La mobilitat obligada generada a l'àrea urbana de Calonge és molt 

important. 

El municipi de Calonge, juntament amb els municipis de Palamós i Vall-llobrega, 

forma l'àrea urbana de Palamós, en la qual es produeixen diàriament més de 

26.000 desplaçaments obligats per motius laborals i d'estudi, dels quals, la meitat 

es donen al seu interior. 

A Calonge es produeixen diàriament gairebé 7.500 desplaçaments obligats 

(residència–treball-estudi), dels quals 4.260 finalitzen dins el municipi. D’aquests, 

la immensa majoria són per motius de treball. 

 L'estructura urbana de Calonge, amb l'elevat nombre 

d'urbanitzacions i l'extensió d'aquestes, dificulta la mobilitat entre 

els diferents nuclis, i origina una gran dependència dels mitjans de 

transport privat.  

Els assentaments urbans de Calonge representen una ocupació en superfície de 735 

hectàrees (unes 500 de les quals corresponen a urbanitzacions), en un model força 

dispers. S’apunta la necessitat que el nou planejament eviti la dispersió i afavoreixi 

la cohesió territorial. El model d’assentaments urbans, amb una destacada ocupació 

del sòl i dispersió en el terme municipal, condiciona en gran mesura les 
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característiques i naturalesa de la mobilitat intramunicipal, important i fonamentada 

en el vehicle automòbil. 

 Gran importància atractora de desplaçaments de les platges i el 

litoral del municipi.  

El front marítim del municipi es troba totalment consolidat i amb una ocupació del 

100%. Tot i que sigui una obvietat, cal destacar la capacitat atractora de les 

platges del municipi, especialment en el període estiuenc; la capacitat de càrrega 

del conjunt de platges del municipi s’estima en uns 15.000 usuaris. El camí de 

Ronda, a l’entorn de Torre Valentina, es presenta com un element singular. Alguns 

dels accessos a les platges es qualifiquen en estat precari o deficient. 

 La major part de desplaçaments per motius laborals des de 

Calonge i cap a Calonge es produeix a l'interior de l'àrea urbana de 

Palamós. 

La major part dels desplaçaments obligats generats per motius de treball es donen 

entre els municipis de Calonge i Palamós, fet que es veu clarament influenciat per 

la interrelació urbana i territorial existent entre ambdós municipis, si bé el principal 

pol d'atracció és el municipi de Palamós.  

Aquest fet facilita la implantació de mitjans de transport sostenible, ja que el flux 

de desplaçaments és molt direccional. En aquest sentit existeix un sistema de 

transport urbà en autobús, que uneix Calonge, Sant Antoni de Calonge i Palamós, 

que es considera molt encertat per a fomentar els desplaçaments en autobús entre 

ambdós municipis. 

 Implantació d'un servei de transport públic urbà entre Calonge, 

Sant Antoni i Palamós, i servei de transport públic regional amb 

Girona i Barcelona. 

Darrerament s'ha implantat un servei de transport públic en autobús entre els 

nuclis de Calonge, Sant Antoni i Palamós que consta de quatre línies les quals 

connecten els tres nuclis. 

Així mateix, el municipi disposa d'un extens servei de transport públic regional en 

autobús que el connecta amb Girona i Barcelona, i durant els mesos d'estiu també 
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disposa d'un servei nocturn amb la ciutat de Girona, on el grau d'utilització del 

transport públic és molt baix (segons dades del POUM de Calonge). 

 Estudis per implantar un tren-tramvia que efectuï una anella a les 

Gavarres.  

Des de la Diputació de Girona s'han realitzat alguns estudis sobre la viabilitat de 

construir un futura anella a les Gavarres amb un tren-tramvia, el TramGavarres. 

Aquest estudi inclou la realització de 60 parades al llarg del seu recorregut. Aquest 

projecte donaria servei al municipi de Calonge i suposaria un indubtable avanç pel 

que fa a la promoció del transport públic, si bé aquest projecte està plantejat a 

molts anys vista. 

 Necessitat de reconvertir l'Avinguda Unió en un eix de connexió 

adequat per a vianants i ciclistes entre Calonge i Sant Antoni de 

Calonge, i incrementar la xarxa de carril bicicleta urbà i adequar 

els espais que presenten barreres arquitectòniques. 

L’Avinguda de la Unió, principal eix de connexió entre els nuclis de Calonge i de 

Sant Antoni de Calonge, tot i que funciona com una carretera (amb una intensitat 

de 25.000 vehicles diaris a l’estiu) caldria que tingués un caràcter més urbà i se’n 

reforcés el seu caràcter d’espai públic. 

Respecte la xarxa per a vianants cal millorar-la i extendre-la per tal de potenciar els 

centres històrics i comercials, ampliar-la a barris perifèrics i assegurar la connexió 

amb els centres d’interès i la connexió entre urbanitzacions i nuclis principals. 

Així mateix, s'apunten problemes d'accessibilitat a equipaments i zones verdes, que 

en alguns casos es deu a la presència de barreres arquitectòniques, les quals 

s’haurien de suprimir.  

5 . 2 .  P U N T S  F O R T S  

PUNTS FORTS – MOBILITAT 
 

 Bona comunicació viària degut a la presència de la C-31 a Calonge, eix 
que connecta el municipi amb la xarxa principal de carreteres. 
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PUNTS FORTS – MOBILITAT 
 

 La major part de desplaçaments obligats generats es donen entre el 
municipis de Calonge i Palamós, donada la interrelació urbana i territorial 
existent entre ambdós municipis, fet que facilita la implantació d'un 
sistema de transport públic que se centri en aquestes poblacions. 

 
 

 Les obres de desdoblament de la C-31 han de permetre resoldre els 
problemes de trànsit que s'originen en aquesta via a l'estiu, períodes de 
vacances i caps de setmana. 

 
 

 La Diputació de Girona ha efectuat nombrosos estudis que han d'evitar 
que la C-31 suposi un efecte barrera entre els espais naturals protegits 
existents, garantint i millorant la connectivitat. 

 
 

 Darrerament s'ha implementat un sistema de transport públic urbà que 
connecta els nuclis de Calonge, Sant Antoni de Calonge i Palamós. 

 
 

 Existència d'un transport públic en autobús que connecta Calonge amb 
Girona i Barcelona. 

 
 

 Existència d'estudis per implantar un sistema de tren-tramvia que realitzi 
una anella a les Gavarres. 

 
 

 Existència de diversos itineraris de cicloturisme i rutes BTT, així com 
algun petit tram de carril bicicleta, tot i que encara en manca establir una 
xarxa estructurada, a la qual cosa vol donar resposta el nou POUM de 
Calonge. 

 
 

 El futur POUM preveu crear eixos de peatonalització en els nuclis històrics 
i vincular aquests a dotacions d’aparcament en superfície. 

 

 

5 . 3 .  P U N T S  F E B L E S  

PUNTS FEBLES – MOBILITAT 
 

 Manca d’accessos suficientment resolts des de i cap al nucli de Calonge 
des de la C-31 desdoblada. 

 
 

 S’apunta un alt grau de saturació de la C-253 i de la carretera de la 
Ganga, aquesta darrera per l'elevat pas de vehicles pesants. 
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PUNTS FEBLES – MOBILITAT 
 

 L'estructura urbanística de Calonge, amb l'elevat nombre 
d'urbanitzacions existents, dificulten la mobilitat i originen una gran 
dependència del vehicle privat. 

 
 

 La C-31, presenta un pas de vehicles molt elevat, amb més de 6 milions 
de vehicles anuals. 

 
 

 La C-31, i la seva reconversió en autovia, és la via que presenta els 
principals impactes ecològics i paisatgístics, suposant un important efecte 
barrera entre les Gavarres i el front litoral. 

 
 

 Manca d'aparcaments a diverses zones del municipi, com les zones 
verdes, equipaments, i sobretot entorn a les platges del municipi. 

 
 

 Manca de dades actualitzades sobre els hàbits de mobilitat. 
 
 

 S'apunten problemes d'accessibilitat i de barreres arquitectòniques en el 
municipi. 

 
 

 Manca d'una xarxa estructurada de zones i eixos per a vianants i 
bicicletes, per als desplaçaments a l'interior del nucli i entre Calonge i 
Sant Antoni, si bé el nou POUM preveu actuar en aquest sentit. 
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6 .  BALANÇ D ’AIGUA 

6 . 1 .  A N À L I S I  

 Recursos hidrològics de diverses procedències: pous i conduccions 

El municipi de Calonge s’abasteix d’aigua procedent de diverses vies: pous 

municipals, conduccions del Ter i del municipi veí de Platja d’Aro. 

L’empresa d’aigües SOREA realitza l’abastament en alta del municipi, assegurant 

unes correctes condicions de la xarxa de distribució, l’abastament és controlat per 

el Consorci de la Costa Brava, que a l’hora també controla la qualitat de l’aigua 

posada en xarxa. 

 Territori predominantment turístic, amb un marcat consum 

estacional 

El consum al territori és marcadament estacional, essent molt superior durant els 

mesos de juny, juliol i agost, podent arribar a ser 5 vegades més elevat que durant 

la resta de l’any. Per aquest motiu els dipòsits municipals existents als mesos 

d’estiu resulten insuficients per a l’abastament d’aigua potable d’un sol dia, mentre 

que la resta de l’any, amb poblacions inferiors als 11.000 habitants, es pot abastir a 

tota la població. 

 Depuració de les aigües residuals recollides per la xarxa de 

sanejament a l’EDAR de Palamós 

El Consorci de la Costa Brava gestiona l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals 

(EDAR) de Palamós on es depuren les aigües de diversos municipis, entre els quals 

es troba Calonge. Aquesta EDAR generalment pot assolir el nivell d’aigües residuals 

a depurar recollides, tot i que en moments puntuals es troba a tocar dels seus 

límits. 

El destí de les aigües residuals tractades en aquesta EDAR poden ser el mar, 

serveix municipals i el reg de la pollancreda. Les aigües regenerades s’aprofiten al 

municipi veí de Palamós. 
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 Sistema de clavegueram complex atesa l’orografia del municipi 

En el municipi són necessaris 11 punts de bombament per salvar el desnivell del 

municipi. Algunes urbanitzacions i carrers no disposen de servei de sanejament, i 

en dos punts s’han pogut identificar abocaments d’aigües fecals a la riera. 

 Manca de separació d’aigües pluvials, en la major part del municipi 

La xarxa de recollida d’aigües és unitària, i les aigües de pluja generalment es 

barregen amb les aigües fecals i en alguns casos arriben a les rieres del municipi. 

Aquest fet en moments puntuals provoca el col·lapse de la xarxa d’aigües residuals, 

donat que les estacions de bombeig no estan preparades per haver de bombejar 

aigües residuals i de pluja al mateix temps. 

Les noves edificacions es plantegen l sistema de clavegueram separatiu, aigües de 

pluja i aigües fecals separades. 

 Pèrdues de la xarxa millorables 

L’eficiència de la xarxa del municipi de Calonge (70%) es situen per sota de la 

mitjana d’eficiència de Catalunya (75%). Es considera un rendiment òptim una 

pèrdua del 15%, per tant l’eficiència de Calonge és millorable, i gran part de la seva 

pèrdua s’explica per l’orografia del territori i la presència de nombroses subxarxes 

independents. 
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6 . 2 .  P U N T S  F O R T S  

PUNTS FORTS – BALANÇ D’AIGUA 
 

 Separació d’aigües pluvials a les ampliacions de la zona urbana. 
 
 

 Les aigües residuals són tractades a l’EDAR de Palamós. 
 
 

 S’està redactant el Pla Director del clavegueram de Calonge, que podrà 
ajudar a solucionar les mancances i deficiències del sistema. 

 
 

 Existència d’estudis de seguiment de l’estat físic, químic i ecològic de la 
Riera d’Aubi i de Calonge (realitzat pel Consorci de la Costa Brava). 

 

 

61



 

Agenda 21 de Calonge. DIAGNOSI ESTRATÈGICA  

6 . 3 .  P U N T S  F E B L E S  

PUNTS FEBLES – BALANÇ D’AIGUA 
 

 Capacitat dels dipòsits municipals insuficient per garantir el 
subministrament als mesos d’estiu. 

 
 

  Estacionalitat molt marcada del consum. 
 
 

 Pèrdues de la xarxa als voltants del 30%, degut a la quantitat de 
subxarxes independents. 

 
 

  Alguns trams de la xarxa són antics i es troben en un estat deficient. 
 
 

  La capacitat d’extracció dels pous es troba al límit. 
 
 

 Sistema de clavegueram unitari. 
 
 

 Algunes urbanitzacions no disposen de servei de sanejament (Mas Pere, 
Parc Sant Daniel, Treumal de Dalt, Finca Vert, Mas Toi i Ronquillo). 

 
 

 Sistema de bombament d’aigües residuals insuficient en alguns punts. 
 
 

 Existència de dos punts d’abocament d’aigües fecals directe a la riera, un a 
la zona d'El Bitller i l’altre entre la urbanització de Cabanyes i Mas Toi.  
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7 .  CONTAMINAC IÓ  ATMOSFÈ RIC A  

7 . 1 .  A N À L I S I  

 Bona qualitat de l’aire a Calonge. 

El municipi de Calonge no presenta problemàtiques destacades derivades de la 

qualitat de l’aire. En general, la qualitat de l’aire és bona degut a les baixes 

emissions de gasos contaminants i als processos de rentatge de l’atmosfera (pluja) 

i de dispersió (vents marítims i terrestres). 

 Inexistència de cap empresa potencialment contaminant de 

l’atmosfera 

Segons el Registre d’Emissions i Transferència de Contaminants de Catalunya 

(PRTR-CAT) no existeix cap activitat potencialment contaminant de l’atmosfera, fet 

que contribueix a una bona qualitat de l’aire. 

 El trànsit de vehicles és la principal activitat emissora de diòxid de 

carboni (CO2), òxids de nitrogen (NOx) i monòxid de carboni (CO) 

El trànsit es considera una font difusa de contaminants atmosfèrics. En el cas del 

diòxid de carboni (CO2), dels òxids de nitrogen (NOX) i el monòxid de carboni (CO), 

el trànsit de vehicles és el principal responsable de l’emissió d’aquests 

contaminants a l’atmosfera. 

Concretament, el trànsit urbà de vehicles representa el 99,21% de les emissions 

del sector del transport i el 98,92% del total d’emissions generades al municipi de 

Calonge. Tal i com s’ha dit en l’apartat de mobilitat, la presència d’infraestructures 

viàries, com la C-31 o la C-253, i la presència d’urbanitzacions, les quals comporten 

un ús elevat del vehicle privat, contribueixen a l’emissió de contaminants 

atmosfèrics. 

 El municipi de Calonge disposa del Pla d’adequació municipal de 

l’enllumenat públic 

Calonge disposa d’un Pla d’adequació municipal de l’enllumenat públic, el qual 

analitza l’estat de les lluminàries i les instal·lacions, així com també proposa les 

millores necessàries per tal de reduir-ne la despesa energètica mitjançant 
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actuacions pressupostades. El Pla també zonifica el municipi en funció de la 

protecció envers a la contaminació lluminosa. D’aquesta manera, el consistori 

disposa d’una bona eina per millorar l’eficiència i l’estalvi energètic en l’enllumenat 

públic i contribuir a la millora de la contaminació lumínica.  

 Calonge no té problemes derivats de la contaminació atmosfèrica a 

nivell global però presenta un balanç negatiu en la relació fixació – 

emissió de CO2 

El municipi de Calonge no presenta problemes esporàdics ni continus derivats de la 

contaminació atmosfèrica, degut a les baixes emissions existents i als processos de 

rentatge de l’atmosfera i de dispersió existents. 

Tenint en compte l’emissió de gasos amb efecte hivernacle (GEH) el municipi de 

Calonge presenta un balanç lleugerament negatiu, de manera que la quantitat de 

CO2 fixada anualment per les masses forestals existents no permeten fixar per 

complet el CO2 que s’ha generat al municipi. No obstant, cal destacar que no només 

els boscos representen un embornal de carboni, sinó que els conreus, pastures i 

matollars també hi contribueixen en part.  

7 . 2 .  P U N T S  F O R T S  

PUNTS FORTS –CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA 
 

 Bona situació geogràfica i climatologia que afavoreixen el rentat i la 
dispersió de contaminants atmosfèrics. 

 
 

 Bona qualitat de l’aire, d’acord amb el Registre d’Emissions i Transferència 
de Contaminants de Catalunya (PRTR-CAT). 

 
 

 No existeixen problemes significatius a l’atmosfera derivats de la 
contaminació lluminosa. 

 
 

 El municipi de Calonge disposa d’un Pla d’adequació municipal d’enllumenat 
públic, que zonifica el territori en funció del grau de protecció envers a la 
contaminació lluminosa. 

 
 

 No s’han detectat episodis significatius de contaminació atmosfèrica al 
municipi de Calonge. 
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PUNTS FORTS –CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA 
 

 La qualitat de l’aire és globalment bona. 
 

 

7 . 3 .  P U N T S  F E B L E S  

PUNTS FEBLES – CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA 
 

 El municipi de Calonge presenta un balanç negatiu respecte el balanç 
d’emissió de Gasos amb Efecte Hivernacle (GEH). 

 
 

 El trànsit de vehicles és el principal agent responsable de l’emissió de 
diòxid de carboni (CO2), d’òxids de nitrogen (NOX) i de monòxid de carboni 
(CO). 

 
 

 No hi ha cap estació de control de la contaminació en el municipi que faciliti 
informació detallada sobre quin és el nivell dels principals contaminants 
atmosfèrics. 

 
 

 L’emissió de gasos amb efecte hivernacle (GEH) a Calonge presenta un 
balanç lleugerament negatiu, de manera que la massa forestal del municipi 
no permet fixar el CO2 total generat.  
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8 .  SOROLL  

8 . 1 .  A N À L I S I  

 Calonge disposa d’un mapa de capacitat acústica que zonifica el 

municipi segons el nivell de soroll permès. 

El Mapa de Capacitat Acústica del municipi de Calonge (aprovat l’any 2009) informa 

de les zones de sensibilitat acústica del municipi. La trama urbana propera a les 

vies de comunicació, el parc d’activitats econòmiques i la trama urbana propera a la 

costa presenten una sensibilitat acústica baixa, mentre que les àrees de sensibilitat 

acústica alta corresponen a les urbanitzacions que es localitzen al nord i oest del 

terme municipal i al Cap de Roques Planes. 

 El municipi disposa d’una ordenança reguladora del soroll i de les 

vibracions aprovada l’any 2009 

L’ordenança reguladora de sorolls i de les vibracions estableix els objectius de 

qualitat acústica, així com regula les actuacions municipals específiques en matèria 

de sorolls i vibracions.  

Aquesta ordenança té per finalitat prevenir i corregir la contaminació provocada 

pels sorolls i les vibracions i es troba orientada a preservar, i en el seu cas, restablir 

i conservar la tranquil·litat i el descans del veïnat.  

L’ordenança també tipifica les sancions en lleus, greus i molt greus segons una 

sèrie de criteris establerts per la pròpia ordenança. 

 Contaminació acústica important localitzada en els eixos de 

comunicació de Calonge (C-31, GI-661, GI-6612 i C-253). 

El soroll a Calonge no és un vector excessivament preocupant, malgrat tot, és un 

fenomen que provoca molèsties. El soroll es dóna en determinades zones provocat 

pel  trànsit que circula per la carretera C-31, la GI-661, la GI-6612 i la C-253. 

Igual que a la majoria de localitats el trànsit és el màxim causant de les molèsties 

sonores. El pas de la carretera C-31 pel municipi, amb una important Intensitat 

Mitjana Diària (IMD) de trànsit i el pas d’un percentatge considerable de vehicles 

pesants, és la causa de les principals molèsties sonores.  
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Els coneixements actuals conclouen que l’exposició al soroll ambiental actua com a 

font de tensió sobre la salut i és un dels grans reptes de la societat urbana actual el 

fet de minoritzar els sorolls dels pobles i ciutats. En un futur proper, un dels grans 

canvis de les zones urbanes serà el fet d’aconseguir uns nivells exigents 

d’emissions de sorolls que farà millorar considerablement la qualitat de vida. 

 Presència d’alguns focus emissors de soroll que generen molèsties 

als veïns, relacionades a activitats concretes i no a grans sectors  o 

barris. 

En el municipi no existeixen conflictes provocats per grans sectors derivats a 

activitats d’oci o altres infraestructures que puguin provocar molèsties sinó que 

existeixen determinades activitats que generen molèsties als veïns. 

Afortunadament aquestes activitats molestes són casos aïllats i molt concrets: 

alguns bars, aparells d’aire condicionat, el motor d’una piscina o el trànsit de 

camions pel municipi provinents de la pedrera del municipi de Cruïlles. Aquests 

focus de soroll, que es troben majoritàriament a primera i segona línia de mar, 

actualment estan en procés de solucionar-se. 

Una altra molèstia que han de patir els veïns de les urbanitzacions situades al nord 

del nucli de Calonge (Mas Pere i Río de Oro) és el soroll provocat pel trànsit de 

camions que es dirigeixen a la pedrera ubicada en el municipi veí de Cruïlles.  

 Planificació i sensibilització ciutadana per aconseguir disminuir el 

soroll.   

A Calonge, la planificació urbanística futura ha de permetre prevenir al màxim 

possible la interferència d’espais d’usos no compatibles que modifiquin 

sensiblement els nivells acústics. La comprovació d’aïllaments i muntatges 

d’instal·lacions i activitats és una qüestió bàsica per evitar que es generin 

intensitats sonores inadequades i per reduir molèsties. Per altra banda, cal una 

sensibilització ciutadana, tant a nivell personal com col·lectivament, ja que el 

comportament pot derivar en actes molests, especialment en aquells entorns més 

confinats o amb una densitat de població més elevada.  
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8 . 2 .  P U N T S  F O R T S  

PUNTS FORTS –SOROLL 
 

 No hi ha un excessiu problema amb el soroll, llevat del que es produeix 
a les infraestructures viàries, a la zona industrial i a la zona turística 
propera a la costa. 

 
 

 La principal activitat industrial (parc d’activitats econòmiques de 
Calonge) i la C-31 es troben a certa distància del nucli urbà del 
municipi. 

 
 

 No existeixen barris o àrees conflictius, les queixes per soroll es deuen 
a casos aïllats per activitats concretes. 

 
 

 Mapa de capacitat acústica realitzat i aprovat l’any 2009. 
 

 
 Aplicació de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació 

acústica i aprovació dels mapes de capacitat acústica. 
 

 
 Ordenances municipals reguladores del soroll i les vibracions.  

 

 

8 . 3 .  P U N T S  F E B L E S   

PUNTS FEBLES –SOROLL 
 

 Elevada concentració de sorolls a la C-31, GI-661, GI-6612, a la zona 
industrial i a la zona turística més propera a la costa.  

 
 

 No es disposa d’un plànol de capacitat acústica que reflecteixi l’efecte 
de l’estacionalitat (estiu i hivern), fet molt important en un municipi 
costaner.  
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9 .  RESIDUS  

9 . 1 .  A N À L I S I  

 Manteniment de la quantitat de residus municipals recollits tot i 

augmentar la població. 

Els residus municipals recollits entre 2004 i 2009 gairebé s’han mantingut, tot i 

augmentar la població: l’any 2004 es recolliren a Calonge 10.094,18 Tn de residus i 

hi havia 8.754 habitants; l’any 2009 ja hi havia 10.637 habitants i es recolliren 

10.130,44 Tn. És a dir, mentre la població l’any 2009 ha augmentat un 21% 

respecte l’any 2004, els residus recollits només han incrementat un 0,35%.  

No obstant, cal tenir present que durant els anys entremitjos (entre 2004 i 2009) 

els residus han sofert oscil·lacions, per exemple l’any 2006 es recolliren 10.597,98 

Tn però l’any 2007 se’n recolliren 11.536,83. Tot i patir aquestes oscil·lacions, a 

partir de 2007 la situació va canviar i els residus sòlids urbans recollits van 

disminuir lleugerament fins arribar a xifres similars a les de l’any 2004, malgrat el 

creixement de la població.  

 Mentre el percentatge de residus de rebuig disminueix, el de 

residus de recollida selectiva augmenta.  

Els residus de rebuig, els quals es dipositen directament a l’abocador, han disminuït 

al llarg dels anys a Calonge, en canvi, els residus que es recullen selectivament 

(com els envasos, el paper i cartró, el vidre, els residus de deixalleria i la matèria 

orgànica) han incrementat. Això significa que cada vegada es recull selectivament 

més residus de manera que els residus de rebuig van disminuint. L’any 2007 es 

recollí 9.059,40 Tn de residus de rebuig, en canvi l’any 2009 només se’n recollí 

8.740,98 Tn.  

 La generació de residus per habitant i dia es manté estable tot i 

que la població flotant hi influeix. 

La generació de residus per habitant i dia a Calonge segueix més o menys una 

trajectòria estable, entre 2,61 kg/hab/dia i 3,40 kg/hab/dia entre els anys 2000 i 

2009. L’any 2008 la ràtio era de 2,91 kg/hab/dia, ràtio inferior a la mitjana 

comarcal (2,38 kg/hab/dia) però superior a la mitjana catalana (1,59 kg/hab/dia).  
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Cal tenir en compte el caràcter turístic del municipi de Calonge, així com també de 

la comarca, fet que contribueix a l’augment de residus per habitant i dia durant el 

període estival degut a l’augment de població estacional.  

Segons dades oficials de l’any 2008, a Calonge hi havia 10.428 habitants 

empadronats però la mitjana anual de la població durant l’any 2008 (incloent-hi la 

població estacional) va ser de 17.651 habitants. Si la totalitat de residus generats 

l’any 2008 fou de 10.775,99 Tn, llavors, la ràtio pot ser de 2,83 kg/hab/dia tenint 

en compte només la població empadronada, o bé 1,67 kg/hab/dia si es té en 

compte la població flotant anual. L’última xifra s’acosta més a la mitjana catalana 

(1,59 kg/hab/dia).  

 Augment del nombre de contenidors que millora el sistema de 

recollida 

La ràtio d’habitants per contenidor ha disminuït al llarg dels anys a Calonge de 

manera que s’ha afavorit la recollida. Tant els contenidors de vidre, com els de 

paper i cartó i els d’envasos lleugers han incrementat al llarg dels anys. L’any 2000 

hi havia 43 contenidors de vidre, 20 de paper i cartró i 26 d’envasos lleugers. En 

canvi, l’any 2008 el nombre augmentà a 106 contenidors de vidre, 73 de paper i 

cartró i 154 d’envasos lleugers.  

 Forta estacionalitat en la recollida lligada al turisme 

El fet que Calonge sigui un pol d’atracció turística relacionat amb l’època d’estiu 

implica que la recollida de residus municipals pateixi estacionalitat. Durant els 

mesos de juny, juliol i agost es recull molta més quantitat de residus que a la resta 

de l’any, tant pel que fa a residus de rebuig com als residus de recollida selectiva.  

L’any 2009, només durant els mesos d’estiu (juny, juliol i agost) es va recollir un 

40,59% del total de rebuig recollit. De matèria orgànica se’n recollí més de la 

meitat (51,07%). També, durant l’estiu es recollí un 37,62% de paper i cartró, un 

47,55% de del vidre anual recollit i un 44,57% del total d’envasos lleugers recollits.  

 Augment del vidre recollit selectivament, amb percentatges 

superiors a la mitjana catalana però inferiors a la comarcal. 

La recollida selectiva del vidre es fa mitjançant contenidors situats a diferents punts 

del municipi així com també mitjançant el sistema porta a porta per a grans 
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productors (bars, cafeteries, restaurants i càmpings). També es recull vidre a la 

deixalleria.  

L’evolució de la recollida selectiva de vidre ha augmentat entre l’any 2000 i el 2009 

tot i que en els últims s’ha mantingut. L’any 2008 s’aconseguí un màxim de 

466,222 Tn recollides.  

Tal i com s’ha dit anteriorment, l’estacionalitat és un factor important en els 

sistemes de recollida. Durant els mesos d’estiu és quan més població flotant 

resideix en el municipi, sobretot als habitatges de segona residència i als 

allotjaments turístics. És per aquest motiu que a l’estiu es recull gairebé la meitat 

del vidre anual de Calonge (un 47,55% l’any 2009).  

Segons dades de l’Agència Residus de Catalunya (any 2009) el percentatge de 

vidre recollit a Calonge (4,59%) és inferior a la mitjana comarcal (5,03%) i 

lleugerament superior a la catalana (4,56%). Segons el Programa de Gestió de 

Residus Municipals a Catalunya (PROGREMIC) 2007-2012, cal arribar a un objectiu 

d’un 5% de vidre valoritzat per l’any 2012. Calonge de moment, no ha assolit 

l’objectiu però no en dista gaire.  

 Poc paper i cartró recollits selectivament, tot i que augmenta cada 

any.  

La recollida selectiva del paper i cartró es fa mitjançant contenidors situats a 

diferents punts del municipi així com també mitjançant el sistema porta a porta per 

a grans productors (establiments comercials). També es recull paper i cartró a la 

deixalleria.  

L’evolució de la recollida selectiva de paper i cartró ha augmentat constantment al 

llarg dels anys. Mentre l’any 2004 es recolliren 153,47 Tn, l’any 2009 se’n recolliren 

297,16 Tn. L’estacionalitat també és present en la recollida de paper i cartró. 

Durant els mesos d’estiu es va recollir (any 2009) un 37,62% de la totalitat de 

paper i cartró recollit durant l’any.  

A Calonge un 3,02% dels residus recollits selectivament són paper i cartró, 

percentatge inferior al comarcal (4,33%) i a la mitjana catalana (10,19%). 

Comparant amb els objectius del Programa de Gestió de Residus Municipals a 

Catalunya (PROGREMIC) 2007-2012, aquest marca un que un 14% dels residus 

79



 

Agenda 21 de Calonge. DIAGNOSI ESTRATÈGICA  

s’han de valoritzar com a paper i cartró l’any 2012. Calonge dista força de l’objectiu 

a assolir de manera que cal millorar-ne la recollida i els seus resultats.  

 Augment continuat dels envasos lleugers recollits selectivament, 

tot i que amb resultats inferiors als comarcals i als catalans. 

La recollida selectiva dels envasos lleugers es fa mitjançant contenidors situats a 

diferents punts del municipi. També es recullen envasos lleugers a la deixalleria. 

L’evolució de la recollida selectiva d’envasos lleugers ha augmentat entre 2004 i 

2009, passant de 69,75 Tn a 217,70 Tn. Cal remarcar que el màxim s’aconseguí 

l’any 2008 amb 260,71 Tn recollides. Els envasos lleugers recollits també 

incrementen durant els mesos d’estiu, quan hi ha la màxima afluència turística, de 

manera que l’any 2009 un 44,57% del total recollit anual es recollí entre juny i 

setembre.  

A Calonge un 2,21% dels residus recollits selectivament són envasos lleugers. Al 

Baix Empordà es recull un 2,76% i a Catalunya un 3,04%. Segons el Programa de 

Gestió de Residus Municipals a Catalunya (PROGREMIC) 2007-2012, cal aconseguir 

que un 3% dels residus recollits selectivament siguin envasos lleugers l’any 2012. 

Tot i que Calonge cada any incrementa la quantitat d’envasos lleugers i obté uns 

resultats força semblants als que marca el PROGREMIC, cal millorar-ne els resultats 

per aconseguir un 3% mínim.   

 Evolució positiva de la recollida de la matèria orgànica 

La recollida selectiva de la matèria orgànica (FORM) s’instaurà a Calonge l’any 

2004, amb els grans productors. El sistema de recollida utilitzat és el de porta a 

porta per a grans productors (establiments de restauració i càmpings) i mitjançant 

contenidors de vorera a diferents punts del municipi pels habitatges. 

La recollida selectiva de la FORM domèstica s’està instaurant a tot el municipi de 

Calonge. Manca encara el nucli de Calonge, Mas Pallí, Treumal, Torre Valentina – 

Castell Madeleine, Mas Vilar de la Mutxada, Mas Falet, Puig ses Forques i Sant 

Daniel. 

L’evolució de la recollida selectiva de la FORM de grans productors és positiva i 

augmenta constantment, tot i que en l’últim any (2009) s’ha produït un petit 

descens respecte l’any anterior. Aquest fet podria estar lligat a la crisi econòmica 
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actual que s’està patint la qual afecta a tots els sectors econòmics, fins i tot el 

turístic. L’estacionalitat també es veu reflectida en la recollida de la FORM, la qual, 

un 51,07% (any 2009) del total anual es recollí entre juny i setembre.  

Pel que fa a la recollida selectiva domèstica no es tenen dades per analitzar-ho 

segregadament ni tampoc es pot avaluar en el conjunt del municipi ja que no està 

del tot instaurada.  

A mesura que s’ha anat implantant aquesta recollida en un barri o urbanització, 

l’Ajuntament ha engegat campanyes informatives per implantar la recollida de la 

FORM domèstica correctament. No obstant això, el fet de ser una recollida molt 

recent, cal continuar educant a la població i incentivar-la a realitzar la recollida 

selectiva de la FORM.  

 Implantació del compostatge casolà a Calonge 

Des del Consell Comarcal del Baix Empordà s’ha instaurat el compostatge casolà a 

Calonge. L’Ajuntament de Calonge s’adherí a aquesta campanya l’any 2008. 

Actualment hi ha uns 200 domicilis de Calonge que realitzen el compostatge casolà 

mitjançant compostadors cedits pel Consell Comarcal. No obstant això aquest 

nombre és mínim i cal continuar implantat el compostatge casolà ja que, 

actualment, hi ha uns 4.000 habitatges amb pati o jardí susceptibles a fer 

compostatge casolà. Llavors, només un 5% d’aquests habitatges estan practicant el  

compostatge casolà.  

 Manca de contenidors de recollida de residu verd, fet que 

contribueix a l’augment dels residus de rebuig. 

El residu verd no disposa de contenidors al carrer, sinó que s’ha de dipositar 

personalment a la deixalleria. L’evolució de la recollida de residu verd dipositat a la 

deixalleria és força equilibrada (només es disposa de dades de l’any 2008 -291,42 

Tn- i l’any 2009 -281,76 Tn). No obstant això, bona part del residu verd no es 

diposita a la deixalleria, sinó que va a parar al contenidor de rebuig, fet que cal 

corregir instaurant contenidors de residu verd assequibles a la població i sobretot 

en aquelles àrees urbanitzades formades per cases amb jardí. 
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 Existència d’un servei de recollida de mobles i trastos vells còmode 

pels calongins  

Els habitants calongins disposen d’un bon servei de recollida de mobles i trastos 

vells  els quals es poden deixar a la via pública, prèvia trucada i concertació amb 

l’Ajuntament. També es poden dipositar els voluminosos directament a la 

deixalleria municipal o a la deixalleria mòbil de Sant Antoni de Calonge.  

L’evolució dels residus recollits mitjançant aquest servei presenta un cert equilibri al 

llarg dels anys (2001-2008), en els quals s’han recollit entre 250 i 300 Tn de 

deixalles anuals.  

La quantitat de pes recollit en mobles i trastos vells és difícil d’analitzar ja que hi ha 

molta varietat de tipologies de mobles i trastos vells i amb diferent pes. No obstant 

això, i pel fet de ser un servei de recollida que resulta còmode al ciutadà, aquest 

sistema de recollida hauria de tenir una evolució positiva i creixent.  

 Existència d’una deixalleria municipal al nucli de Calonge oberta 

cada dia excepte festius i d’una deixalleria mòbil a Sant Antoni de 

Calonge que només obre un dia al mes. 

Els habitants calongins disposen d’una deixalleria municipal situada al nucli de 

Calonge la qual està oberta cada dia excepte els diumenges, fet que facilita l’accés 

dels habitants del nucli de Calonge a la deixalleria i a utilitzar-la. 

En canvi, la deixalleria mòbil de Sant Antoni de Calonge, gestionada pel Consell 

Comarcal del Baix Empordà, està oberta el tercer dimecres de cada mes entre les 

11.00h i les 14.30h. Per tant, els habitants de Sant Antoni de Calonge no disposen 

de tant bon servei com els que viuen a Calonge de manera que s’han de desplaçar 

fins al nucli de Calonge si volen dipositar algun residus durant qualsevol altre dia 

del mes.  

Els residus dipositats a la deixalleria no presenten una evolució continuada sinó que 

ha sofert oscil·lacions al llarg dels anys, fet que també depèn de la tipologia de 

residus que s’hi dipositin. L’any 2002 es recolliren 1.654,79 Tn; l’any 2008 es recollí 

un total de 1.087,10 Tn. 
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 Existència d’un servei de neteja viària i de platges reforçat a l’estiu.  

Calonge disposa d’un servei de neteja viària així com també un servei de neteja de 

les platges. La mateixa empresa realitza ambdós serveis. Els serveis són diaris 

durant la temporada d’estiu, que és quan hi ha més afluència turística i quan 

s’utilitzen les platges. No obstant això, degut a la brutícia que es genera en 

general, els serveis de neteja viària mai són excessius de manera que sempre es 

poden millorar incrementant-ne la freqüència, per exemple.    

 Existència d’una ordenança reguladora de les runes i residus de la 

construcció  

L’Ajuntament de Calonge disposa d’una ordenança reguladora de les runes i residus 

de la construcció de manera que es poden minimitzar els abocaments incontrolats 

d’aquest tipus de residus.  

Les runes que es generen a Calonge es poden dipositar a la mateixa deixalleria 

municipal si són de caràcter particular, o bé, si són a nivell de projectes 

constructius, en alguna de les 4 plantes de reciclatge de runes ubicades dins la 

comarca del Baix Empordà, cap de les quals situada a Calonge. 

 Poca generació de residus industrials, la majoria dels quals són 

considerats no perillosos 

Només un 0,1% del total de residus industrials generats a la comarca del Baix 

Empordà es generen a Calonge. 

En el municipi hi ha un total de 8 empreses industrials que generen residus 

industrials. Al llarg dels anys, entre 2002 i 2008, el nombre d’empreses que 

generen residus industrials a Calonge no ha variat.  

La totalitat de residus industrials generats són considerats no perillosos. Al llarg 

dels anys, els residus industrials generats a Calonge s’han mantingut amb petites 

oscil·lacions: l’any 2002 es van generar 39 Tn de residus industrials; l’any 2008 

se’n generaren 41 Tn.    

Només hi ha un gestor de residus industrials a Calonge, el qual es dedica a la 

trituració de restes vegetals. A nivell de comarca existeixen 10 gestors de residus 

industrials. 
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 Poca generació de residus ramaders 

Calonge no està declarat com a zona vulnerable per a la contaminació per nitrats 

en el decret 476/2004 i segons Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 

28 de juliol de 2009, per tant les dosis màximes per aplicar nitrogen al sòl són 

menys restrictives que a les zones vulnerables per a la contaminació per nitrats. 

L’aqüífer de la riera de Calonge està catalogat com aqüífer protegit pel Decret 

328/1988, d'11 d’octubre, pel qual s’estableixen normes de protecció tot i no estar 

declarat com a sobreexplotat.  

S’estima (a partir dels caps de bestiar censats) que a Calonge es genera un total de 

6,75 Tn de Nitrogen. Si es considera que la dosi màxima d’aplicació de nitrogen al 

sòl és de 170 kg N/ha.any en el cas més desfavorable, s’obté que al municipi de 

Calonge es poden aplicar 58,82 Tn de N/any. Si es compara aquest resultat amb les 

dejeccions ramaderes generades al municipi s’extreu que la gestió de les dejeccions 

ramaderes mitjançant l’ús agrícola és suficient per a tractar totes les dejeccions 

ramaderes generades al municipi.  

Segons l’Agència de Residus de Catalunya, a la comarca del Baix Empordà no hi ha 

cap gestor de residus autoritzat per a gestionar dejeccions ramaderes. 

Per altra banda, l’Ajuntament de Calonge tampoc disposa de cap ordenança 

reguladora de l’aplicació de fems, purins i fangs de depuradora al territori del 

municipi de Calonge.  

9 . 2 .  P U N T S  F O R T S  

PUNTS FORTS –RESIDUS 
 

 El total de residus municipals recollits gairebé es manté al llarg dels anys. 
 

 
 El total de residus municipals recollits selectivament ha augmentat en els 
últims anys; per contra els residus municipals de rebuig han disminuït.  

 
 

 La generació de residus per habitant i dia es redueix des de 2007.  
 
 

 Augment del nombre de contenidors per a diferents recollides. 
 

 
 Augment dels residus recollits en les recollides selectives de paper i cartró, 
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PUNTS FORTS –RESIDUS 
i FORM. 

 
 

 Implantació del compostatge casolà des de l’any 2008. 
 

 
 Existència d’un servei de recollida de mobles i trastos vells molt assequible 
pels ciutadans. 

 
 

 Existència d’una deixalleria municipal al nucli Calonge oberta cada dia 
(excepte festius).  

 
 

 La totalitat de residus industrials, els quals són pocs comparats amb els 
que es generen a la comarca, són considerats no perillosos.  

 
 

 Poca generació de residus ramaders en el municipi, fet que Calonge no està 
declarat zona vulnerable tot i estar protegit l’aqüífer de la riera de Calonge.  

 
 

 Existència d’una ordenança reguladora de les runes i residus de la 
construcció que controla aquesta tipologia de residus.  

 

9 . 3 .  P U N T S  F E B L E S  

PUNTS FEBLES – RESIDUS 
 

 La generació de residus pateix estacionalitat de manera que a l’estiu, quan 
més afluència turística hi ha, la generació de residus incrementa molt. 

 
 

 La generació de residus industrials (poc significativa) ha augmentat, encara 
que poc, els últims anys.  

 
 

 Només un 5% dels habitatges amb pati o jardí practiquen el compostatge 
casolà en el municipi. 

 
 

 La deixalleria mòbil de Sant Antoni de Calonge només està oberta al públic 
un dia al mes. 
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10 .  ENERGIA  

1 0 . 1 .  A N À L I S I  

 Utilització d’energia provinent de diferents fonts. 

El municipi de Calonge fa ús d’energia provinent de diferents fonts: electricitat, gas 

natural, gasos liquats del petroli (GLP) i combustibles líquids. Per a cada una 

d’aquestes fonts, el municipi disposa de la infraestructura necessària i adequada, 

tot i que la xarxa de gas natural no dóna servei a algunes de les urbanitzacions de 

l’extens terme municipal. Al municipi de Calonge s’hi ubiquen 2 establiments amb 

sistemes de cogeneració termoelèctrica. 

 El transport és el principal sector consumidor d’energia. 

El sector del transport consumeix bona part de l’energia final estimada al municipi 

(40%). Aquest consum està fortament influenciat per la mobilitat que generen les 

carreteres que travessen el municipi, sobretot la C-31 que presenta una IMD de 

18.824 vehicles/dia de mitjana anual (segons aforaments de 2007, Servei 

Territorial de Carreteres de Girona).  

Pel que fa al parc de vehicles municipal, l’Ajuntament de Calonge ha adquirit un 

vehicle híbrid que realitzarà tasques de patrullatge per a la Policia Local. Amb 

aquesta acció, l’Ajuntament pretén reduir el consum de carburant del parc mòbil, 

les emissions que se’n deriven i els costos de manteniment alhora que representa 

una actuació exemplar per part de l’administració. 

 Eficiència del potencial del municipi en la generació d’energies 

renovables. 

Segons el mapa d’implantació ambiental de l’energia eòlica a Catalunya, el municipi 

de Calonge és compatible excepte en la superfície afectada pel PEIN de les 

Gavarres, on la implantació està condicionada a la Declaració d’Impacte Ambiental. 

El Mapa de Recursos Eòlics de Catalunya, estableix que en el municipi de Calonge 

és eficient en la generació d’energia eòlica, ja que en bona part del seu territori 

s’assoleix el valor llindar d’eficiència en la generació d’energia eòlica. 
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En quant a l’energia solar i segons el Mapa d’Irradiació Anual de l’Atles Climàtic, el 

municipi presenta una bona radiació solar, fet que permet considerar-lo eficient en 

la generació d’energia solar. 

L’energia provinent de la biomassa es considera una bona alternativa energètica, 

donada la proximitat de les masses boscoses de les Gavarres. 

Finalment, destacar que el municipi de Calonge pot recórrer a la generació 

d’energia elèctrica a partir de l’energia del mar. Tot i que és una tecnologia que tot 

just comença a implantar-se a l’Estat espanyol i que ja disposa de prototipus que 

estan funcionant al municipi veí de Palamós. 

 Excessiu consum energètic provinent de l’enllumenat públic 

El consum energètic de l’enllumenat públic presenta una forta estacionalitat fruit de 

les hores solars existents durant l’estiu i l’hivern. Durant els mesos d’estiu, el 

consum energètic relacionat amb l’enllumenat públic presenta un fort descens, 

mentre que la resta de l’any, sobretot a l’hivern, el consum incrementa.  

A Calonge, el consum de l’enllumenat públic de l’any 2009 s’estima en 

1.659.486,00 kWh, equivalents a 142,71 tep i que representa el 80% del total del 

consum elèctric de les instal·lacions municipals. A nivell de Catalunya, segons 

l'Institut Català de l’Energia, el consum associat a l’enllumenat públic representa de 

una mitjana del 53,7% del consum energètic de les instal·lacions municipals, per 

tant, el consum energètic destinat a l’enllumenat públic de Calonge és desmesurat 

ja que es troba molt per sobre de la mitjana catalana.  

Tal i com s’ha dit en l’apartat de contaminació atmosfèrica, Calonge disposa d’un 

Pla d’adequació municipal de l’enllumenat públic el qual vetlla per millorar 

l’eficiència i l’estalvi energètic en l’enllumenat públic que projecta la substitució de 

1.292 punts de llum existents per altres de més eficients energèticament, la 

instal·lació de 2 reguladors horaris (passeig marítim i església de Calonge) i 

l’elaboració d’un pla de manteniment de l’enllumenat públic. 

 Un 20% de la despesa energètica municipal prové del consum 

d’electricitat en els equipaments públics.  

A partir de les dades facilitades per l’Ajuntament de Calonge, s’estima que la 

despesa energètica d’electricitat als edificis públics per a l’any 2009 fou de 
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388.903,50 kWh, que equivalen a 33,45 tep i que representa el 20% del consum 

energètic total de les instal·lacions municipals. Els equipaments que més electricitat 

consumeixen són centres sanitaris, els centres educatius i culturals, i les oficines i 

instal·lacions auxiliars de l’administració com ara magatzems i trasters.  

 Gairebé la totalitat de vehicles del parc mòbil municipal 

consumeixen combustibles líquids.  

El parc mòbil municipal de Calonge està composat de 7 vehicles especials, 6 cotxes, 

10 furgonetes, 7 tot-terrenys, 3 camions, 4 motocicletes, una embarcació i un 

remolc. El 82% dels vehicles municipals són dièsel i només un 8% funcionen amb 

benzina. El consum del parc de vehicles municipals de Calonge és de 19,76 Tep.  

No obstant això, cal destacar que l’Ajuntament de Calonge va adquirir el juliol del 

2010 un vehicle híbrid per a la Policia Local, amb un consum de combustible més 

reduït i unes emissions de CO2 que fan que estigui exempt de l'impost de 

matriculació. Es tracta d’un vehicle turisme que combina un motor de combustió 

interna de benzina amb 88 Cv i un d’elèctric amb 14 Cv, i que està equipat amb 

tots els sistemes necessaris per a les tasques de patrullatge de la Policia Local de 

Calonge. 

1 0 . 2 .  P U N T S  F O R T S  

PUNTS FORTS – ENERGIA 
 

 Presència de dues instal·lacions amb sistemes de cogeneració 
termoelèctrica al municipi: hotel Cap Roig (353 kW) i hotel Park San Jorge 
(179 kW). 

 
 

 Calonge disposa d’un Pla municipal d’adequació de l’enllumenat públic que 
vetlla per la minimització del consum energètic. 

 
 

 El municipi es considera eficient en la generació d’energia eòlica, segons el 
Mapa de recursos eòlics elaborat pel Departament de Medi Ambient i 
Habitatge de la Generalitat de Catalunya. 

 
 

 Segons el Mapa d’irradiació global diària, Calonge presenta una bona 
radiació solar, per tant es considera un municipi eficient en la generació 
d’energia solar. 
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PUNTS FORTS – ENERGIA 
 

 Adquisició d’un vehicle híbrid per part de la Policia Local, amb la 
conseqüent reducció de consums i emissions. 

 
 

 Situació favorable per disposar d’un ampli ventall d’energies renovables: 
alta radiació solar, eficiència eòlica, disponibilitat de biomassa i energia del 
mar. 

 

 

1 0 . 3 .  P U N T S  F E B L E S  

PUNTS FEBLES – ENERGIA 
 

 La xarxa de distribució de gas natural no és extensible a les urbanitzacions 
de Castellbarri, Mas Ambrós, Mas Pere, Río de Oro i el Mas Ros. 

 
 

 El transport és el sector que consumeix més energia al municipi de 
Calonge, representa el 63,27% del total de l’energia consumida. 

 
 

 Els combustibles líquids (gasolina i gasoil) són les fonts d’energia més 
utilitzades ja que subministren energia al sector del transport. 

 
 

 Es desconeix el grau d’utilització d’energies renovables al municipi, malgrat 
és constatable ja que així hi obliga el Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel 
qual es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els 
edificis. 

 
 

 Increment del parc mòbil del propi municipi i del trànsit a les carreteres 
GIV-6612, GI-660/661, C-253 i sobretot la C-31 amb el conseqüent 
increment del consum de combustibles líquids. 

 
 

 Excessiu consum energètic provinent de l’enllumenat públic.  
 
 

 La majoria del parc mòbil municipal consumeix combustibles líquids. 
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11 .  ASPECTES  DE  SOSTENIBILITAT  ECONÒMICA 

1 1 . 1 .  A N À L I S I  

 Dependència laboral exterior creixent 

La mobilitat per motius laborals interna a Calonge (segons dades de l’Enquesta de 

Mobilitat Obligada, Institut d’Estadística de Catalunya) ha augmentat entre 1991 i 

2001, passant de 1.081 desplaçaments a 1.396. Per altra banda, més població ha 

sortit a treballar a l’exterior del municipi (l’any 1991 es van generar 1921 

desplaçaments a l’exterior, l’any 2007 se’n generaren 2.781). També ha arribat 

més gent de fora a treballar (479 desplaçaments més entre 1991 i 2007).  

Aquest fet significa que, comparat amb anys anteriors, hi ha més població ocupada 

a Calonge i es desplaça més a treballar a altres municipis. També arriba més gent 

ocupada de fora a treballar a Calonge que no anys enrere.  

L’índex de dependència de Calonge és superior que al d’atracció (més calongins es 

desplacen a fora que no més gent de fora ve a treballar a Calonge).  

 Economia basada en els serveis 

L’estructura econòmica actual de Calonge es basa principalment en una economia 

de serveis encarats al turisme. El comerç també és una activitat dins el sector 

serveis amb força dinamisme encara que pateix estacionalitat degut al turisme. Un 

61,81% de la població ocupada a Calonge es dedicava al sector serveis. La 

construcció (31,35% de població ocupada l’any 2007) ha patit un fort retrocés 

degut a la crisi econòmica que s’està vivint. El sector primari (3,27%) i la indústria 

(3,56%) són sectors poc importants a Calonge.  

 Estacionalitat del mercat de treball 

Calonge és un municipi on l’estacionalitat és marcada durant el mesos d’estiu, 

sobretot pel que fa a la contractació laboral. El mes de juliol, quan es requereix 

suport extra per acollir el turisme, el nombre de contractes realitzats a Calonge 

augmenta.  

Segons el tipus de contractes que es realitzen mensualment, al 2009 predominaven 

els contractes eventuals per circumstàncies de la producció (859 contractes), més 

que no els d’obra i servei (447 contractes, any 2009). Molt concretament durant el 

mes de juny i juliol, quan hi ha més contractació, la majoria d’aquests són 

eventuals.  
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 Increment desmesurat d’aturats 

El nombre d’aturats a Calonge ha passat per uns cicles on s’oscil·lava de poques 

més de 160 persones a l’atur fins els 674 aturats que es va arribar al 2009 (promig 

dels aturats que hi van haver durant tot l’any). Concretament durant aquest últim 

any, el municipi ha arribat a assolir el seu màxim dels últims 26 anys. És la 

conseqüència de l’especulació immobiliària i gestions bancàries que han succeït en 

els últims anys, i que afecten a la gran majoria de municipis. La tendència prevista 

serà la de manteniment d’una elevada taxa d’atur durant alguns anys, abans que 

aquest torni a disminuir progressivament.  

Actualment, més del 50% de la població de Calonge que està aturada prové del 

sector terciari. Aquesta tendència s’ha mantingut al llarg dels anys. El sector de la 

construcció presenta un fort increment d’atur entre 2008 i 2009 degut a la crisi de 

la construcció que s’està patint.  

 Creixement de l’atur masculí a partir de l’any 2008 

Al llarg dels anys l’atur femení ha sigut superior a l’atur masculí, tant a Calonge 

com en el conjunt de Catalunya. Però a partir de 2008 la situació ha canviat a 

Calonge; l’atur masculí és superior al femení fet que pot anar lligat a la crisi 

econòmica, sobretot de la construcció, la qual ocupa majoritàriament a homes, i pel 

fet que només els homes immigrants treballen i amb la situació de la crisi aquests 

han passat a l’atur.   

 Els joves calongins són el col·lectiu de població amb més atur 

Pel que fa a l’atur per edats, l’any 2001, el col·lectiu més aturat a Calonge era el 

format per joves de 30 a 34 anys. Com a segona gran massa de població aturada hi 

havia la població de 35 a 39 anys i la de 40 a 44 anys.  Per tant la població entre 

30 i 44 anys de Calonge és la població més afectada per l’atur. Aquest fet pot anar 

relacionat amb les dones, la majoria de les quals són mares durant aquesta etapa 

de la vida.  

 Lleuger creixement de la població dedicada al sector primari 

Segons dades de l’any 2007, només un 3,27% de la població ocupada es dedica al 

sector primari (agricultura, ramaderia, pesca, silvicultura), percentatge 

lleugerament superior a l’any 2001. Pel que fa a les activitats econòmiques, un 

4,07% de les existents a Calonge estan relacionades amb el sector primari. La 

majoria dels titulars de les explotacions agrícoles i ramaderes tenen més de 55 

anys d’edat, i hi ha una manca de relleu generacional. Aquesta situació fa preveure 
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que en un futur no molt llunyà el sector primari pot arribar a desaparèixer a 

Calonge si no s’incentiva o es recolza el sector.  

 Presència d’una activitat amb certificació ecològica 

A Calonge hi ha una activitat que elabora productes de cosmètica amb certificació 

ecològica la qual garanteix la qualitat i la seguretat dels productes. Aquest tipus 

d’activitat poden ser un incentiu per dinamitzar l’agricultura calongina.  

 Ramaderia i silvicultura gairebé inexistents 

La presència de la ramaderia a Calonge ha anat disminuint al llarg dels anys, si bé 

actualment només hi ha una explotació ramadera activa registrada. Aquesta 

explotació compta amb 116 caps de bestiar boví.  

Pel que fa a l’explotació de boscos, el nombre d’explotacions forestals també han 

disminuït al llarg del temps. Dins el terme municipal de Calonge existeix un forest 

públic, el qual se situa a Can Rusques de Calonge, propietat privada amb conveni.   

 Poca activitat pesquera 

A Calonge la pesca és una branca d’activitat tradicional amb poca representació si 

bé es desconeix la població que s’hi dedica. El municipi de Calonge pertany a la 

Confraria de Palamós, la qual ostenta la representació dels pescadors professionals 

ubicats entre la riera del Ridaura, a Platja d’Aro, i el cap de Begur. La Confraria 

compta amb 77 embarcacions censades i 246 pescadors afiliats.  

 Sector industrial poc important 

El sector industrial de Calonge té unes proporcions inferiors a les de la comarca i a 

Catalunya, essent els serveis el sector capdavanter. Només un 3,65% de la 

població ocupada calongina treballa a la indústria i només un 3,35% de la totalitat 

d’activitats econòmiques de Calonge són industrials. Cal tenir en compte la crisi 

econòmica actual que s’està patint la qual ha influït en l’activitat del Parc de les 

Activitats Econòmiques de Calonge (PAEC) el qual disposa encara de parcel·les 

buides. Cap indústria de Calonge està subjecta al règim d’autorització ambiental, 

per tant són innòcues per la salut i el medi ambient.  

 Augment continuat del sector de la construcció 

El percentatge d’ocupats al sector constructiu de Calonge ha augmentat al llarg dels 

anys i sempre ha estat superior a la mitjana comarcal i a la catalana. L’any 2007 un 

31,35% dels ocupats calongins es dedicaven a la construcció. Actualment, degut a 
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la crisi econòmica que s’està patint i sobretot el sector de la construcció, el 

percentatge d'ocupats deu haver disminuït tot i que se’n desconeix el percentatge.   

Un fet que mostra la davallada de la construcció és el nombre de projectes de 

construcció visats a Calonge: l’any 2005 se’n visaren 501; l’any 2009 només 52. Pel 

que fa a les transaccions immobiliàries, l’any 2006 se’n van realitzar 649; l’any 

2009 només 337.  

 Poca oferta comercial 

A Calonge hi ha poca oferta comercial, fet que contribueix a que la pròpia població 

es desplaci a altres municipis per comprar. Malgrat tot, més de 70 comerços formen 

part de l’Associació de Comerciants de Sant Antoni de Calonge, la qual va crear una 

marca comercial per promocionar el comerç calongí. L’afluència de compradors és 

més intensa durant l’estiu degut a l’estacionalitat de residència a les urbanitzacions 

existents en el municipi. Els mercats setmanals del nucli de Calonge (els dijous) i 

de Sant Antoni de Calonge (els dimecres) contribueixen a millorar l’oferta 

comercial.  

 Presència d’un sector turístic potent 

El turisme és el sector predominant dins els serveis i el més important en l’evolució 

de l’economia local de Calonge. El municipi forma part de la marca turística Costa  

Brava (una de les marques catalanes més importants). Calonge compta amb hotels, 

càmpings, cases rurals i apartaments que ofereixen 9.423 places hoteleres.  

Relacionat amb el turisme, el municipi disposa d’una oficina de turisme, d’un 

recinte firal, dues sales polivalents i una bona restauració que complementa l’oferta 

turística. Alguns restaurants de Calonge s’han associat (Plat Blau) per promocionar 

la gastronomia.  

Calonge també gaudeix d’un patrimoni natural i cultural excel·lent que influeix en 

l’atracció turística (platges de qualitat, espais protegits, patrimoni arquitectònic 

etc.) el qual permet realitzar rutes de senderisme, de cicloturisme, de bicicleta tot 

terreny.  

1 1 . 2 .  P U N T S  F O R T S   

PUNTS FORTS – ASPECTES DE SOSTENIBILITAT ECONÒMICA 
 

 Increment de la població ocupada a Calonge i que treballa en el mateix 
municipi.  
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PUNTS FORTS – ASPECTES DE SOSTENIBILITAT ECONÒMICA 
 

 Economia basada en els serveis, sobretot del sector turístic, motor de 
l’economia local de Calonge. 

 
 

 Calonge forma part de la marca turística Costa Brava, una de les marques 
catalanes més importants. 

 
 

 El municipi ofereix 9.423 places hoteleres distribuïdes entre hotels, 
càmpings, cases rurals i apartaments.  

 
 

 Presència d’una bona restauració que complementa l’oferta turística. 
 
 

 El patrimoni natural i arquitectònic del municipi contribueixen a l’oferta 
turística oferint rutes de senderisme i cicloturístiques. 

 
 

 Presència d’una activitat que elabora productes vegetals transformats amb 
certificació ecològica, fet que pot incentivar l’agricultura. 

 
 

 Existència d’activitats pesqueres tradicionals i població ocupada a la pesca 
que formen part de la Confraria de Palamós però se’n desconeix el nombre. 

 
 

 Existència del Parc d’Activitats Econòmiques de Calonge, entre el nucli de 
Calonge i Sant Antoni de Calonge, el qual emplaça la majoria d’activitats 
industrials del municipi.  

 
 

 Cap activitat industrial de Calonge està subjecte al règim d’autorització 
ambiental, per tant, el perill de risc ambiental relacionat amb la indústria 
és mínim. 

 
 

1 1 . 3 .  P U N T S  F E B L E S  

PUNTS FEBLES – ASPECTES DE SOSTENIBILITAT ECONÒMICA 
 

 Dependència laboral exterior i pèrdua de l’atracció laboral en els últims 
anys.  

 
 

 Forta estacionalitat de l’ocupació ja que durant l’estiu el nombre de 
contractacions laborals incrementa i fa que l’atur augmenti durant la resta 
de l’any. 
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PUNTS FEBLES – ASPECTES DE SOSTENIBILITAT ECONÒMICA 
 

 Recent increment de l’atur lligat a la crisi econòmica que s’està patint, 
sobretot l’atur lligat a la construcció.   

 
 

 La població entre 30 i 44 anys són el col·lectiu de població que més 
pateixen l’atur. 

 
 

 Sector industrial poc important malgrat la presència del Parc de les 
Activitats Econòmiques de Calonge (PAEC). 

 
 

 Poca oferta comercial que provoca que la majoria de població de Calonge 
es desplaci a altres municipis per comprar, malgrat haver-hi una associació 
de comerciants amb més de setanta comerços.  
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12 .  ASPECTES  DE  SOSTENIBILITAT  SOCIAL  

1 2 . 1 .  A N À L I S I  

 Densitat de població elevada, superior a la mitjana catalana  

Calonge té una densitat de població de 316,9 hab/km2, la qual és més elevada que 

la mitjana de Catalunya (232,83 hab/km2). Fets com la immigració, el turisme o 

l’augment de l’esperança de vida han contribuït a l'increment de la densitat 

poblacional.  

Des de finals de la dècada dels anys vuitanta a Calonge hi ha hagut una progressió 

ascendent i continuada de la població.  A més, durant les últimes dècades s’ha 

tendit a l’envelliment i no és fins l’any 2001 que s’observa una evolució positiva del 

rejoveniment de la població, amb l’augment de la franja d’edat dels 0 als 14 anys. 

S’ha de tenir en compte  que el factor de la immigració ha pogut ajudar al 

rejoveniment de la població del municipi.  

 Disminució del nombre de membres per llar. 

La tendència actual és la disminució d’habitants per llar familiar a causa de les 

noves formes de família (monoparentals, separacions, un únic fill, etc.) i l'increment 

de la gent gran, entre altres. El 2001, en el 67,6% dels habitatges de Calonge hi 

vivia una sola persona. Aquet fet també va relacionat al consum de sòl per a ús 

d’habitatge.  

 Augment de residents d’origen estranger a Calonge.  

Calonge, pel fet de ser un municipi costaner i per tant turístic, es converteix en un 

punt d’atracció per els nouvinguts i fa que la majoria de població immigrada sigui 

d’origen europeu i estigui relacionada amb els canvis de segona a primera 

residència. La tendència dels darrers anys a la disminució dels habitatges 

secundaris en detriment dels habitatges principals és atribuïble a l’augment dels 

residents d’origen estranger del municipi.  

El 2009 el 27% de la població de Calonge provenia de fora l’Estat Espanyol. Aquest 

fet es recolza amb la naturalesa turística del municipi ja que, a diferència d’altres 
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localitats, a Calonge la majoria d’immigrants provenen de la Unió Europea, seguits 

a curta distància de les persones procedents del continent Africà.  

 Predomini dels habitatges de segona residència.  

El municipi de Calonge es caracteritza per ser un municipi costaner amb una 

important activitat turística. Aquesta particularitat fa que la majoria dels habitatges 

siguin habitatges secundaris, els quals només reben una ocupació estacional. 

Aquest fet també condiciona el preu de l’habitatge, el qual és superior al de la 

capital de la comarca (La Bisbal d’Empordà). 

L’any 2001, mentre el 60,42% del parc d’habitatges de Calonge pertanyia a 

habitatge de segona residència, el 36,64% dels habitatges eren de primera 

residència. Tot i que al llarg dels anys els habitatges secundaris han disminuït degut 

a l’augment dels residents del municipi, encara són més abundants que no els 

habitatges principals.   

 Descentralització de la població a conseqüència del procés 

urbanitzador provocant un augment de la mobilitat privada i la 

descentralització dels serveis, tan privats com públics.  

La matriu urbana del municipi de Calonge està fortament condicionada per 

l’existència de dues realitats urbanes que aglutinen la majoria de la població: el 

nucli antic de Calonge i la part costanera de Sant Antoni. Ambdues són 

estructuralment i funcionalment molt diferents.  

Més de la meitat de la població calongina (un 53,27%) viu a la unitat de població 

de Calonge (format per les entitats de població de Calonge, Mas Ambrós, Mas Pere, 

Rio de Oro, Font del Lleó, Mas Barceló, Mas Toi, Riufred, Puig Rossell i disseminat). 

Un 25,09% de la població es distribueix a la unitat de població de Sant Antoni de 

Calonge (Sant Antoni de Calonge, Torre Colomina, El Collet i La Pineda).  La resta 

de població es distribueix en un 9,21% a la unitat de població de Treumal (Castell 

Madeleine, Mas Pallí dels Vilars, Treumal, Mas Vilar de la Mutxada, nord-est de 

Treumal, Mas Pallí dels Vilars II i Disseminat), en un 6,77% a la de Sant Daniel 

(Sant Daniel, Camp de l’Hort, Finca Verd, Jardins Palau, Mas Falet del Migdia, Puig 

ses Forques, Parc Sant Daniel, Urbanització Sant Daniel i Disseminat) i finalment un 

5,66% a la unitat de Cabanyes (Mas Artigues, Vescomtat de Cabanyes i 

Disseminat). El fet d’existir vàries entitats de població conforma una estructura 
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dispersa dels habitatges, els quals ocupen una major superfície i dificulten les 

comunicacions i l’abastament de serveis privats i públics.  

 Fortes fluctuacions estacionals de població a conseqüència del 

turisme 

Segons el Pla Territorial de l’Alt Empordà la població de Calonge es multiplica per 

4,1 durant la temporada turística. Tenint en compte una ocupació d’un 80% de les 

places turístiques, això representa una població estacional de 36.200 individus 

aproximadament. Aquest fet fa que els serveis de què disposa el municipi hagin de 

fer front a un considerable augment de la població i conseqüentment aquest factor 

pot provocar limitacions en el correcte desenvolupament i subministració d’algun 

d’aquests.  

 El municipi es troba dividit en dues realitats urbanes: una part més 

nova o moderna (Sant Antoni) i una part antiga (nucli històric de 

Calonge). Tot i això la majoria d’habitatges són del tipus bloc de 

construcció nova.  

Segons el cens d’habitatge de l’any 2001, al municipi de Calonge hi havia 10.983 

habitatges, dels quals 6.637 (60,43%) pertanyien a segona residència i 

representen la categoria més nombrosa en el municipi a conseqüència de tractar-se 

d’una localitat costanera; la segona tipologia en nombre eren habitatges principals 

amb 4.025 habitatges i representaven un 36,65% del total, mentre que els 

habitatges vacants eren un total de 303, que representaven un 2,76% del total i 

finalment quedaven 18 habitatges (0,16%) que no pertanyien a cap categoria. 

Pel que fa a l’època de construcció dels habitatges, la majoria d’ells són de 

construcció recent, ja que van ser construïts a partir de la dècada dels anys 70 fins 

a l’actualitat, aquest fet pot ser atribuïble a l’augment del turisme durant les 

últimes dècades. El nombre d’habitatges antics és irrisori si es compara amb la 

proporció d’habitatges nous. Per tant la major demanda constructiva va tenir lloc 

durant les dècades dels anys 70 i 80 i actualment tot i que el percentatge de nova 

construcció continua essent alt ha disminuït respecte les dècades anteriors; amb tot 

es pot afirmar que el municipi de Calonge ha augmentat considerablement el 

nombre d’habitatges en els últims anys. 
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Actualment les tipologies d’habitatges de tipus bloc de pisos són més abundants 

que els edificis d’un sol habitatge. 

Segons el Pla per al Dret a l’Habitatge 2009-2012, el municipi de Calonge està 

situat dins la zona B dels preus d’habitatge de protecció oficial. Els habitatges de 

protecció a Calonge durant el període del 1992 al 2006 i que eren objecte de venda 

sumaven un total de 43. A més, l’Ajuntament de Calonge compta amb l’adhesió al 

registre de sol·licitants d’habitatge de protecció oficial de Catalunya.  

 Bona cobertura en general de les telecomunicacions tot i que hi ha 

zones on a conseqüència de l’orografia poden presentar una 

cobertura irregular 

El municipi de Calonge gaudeix d’una òptima cobertura pel que fa a les 

característiques de les telecomunicacions, concretament es disposa de cobertura de 

Televisió Digital Terrestre (TDT), de telefonia mòbil, i també de banda ampla i 

ADSL; tot i això certes zones aïllades a conseqüència de l’orografia de la zona 

(Massís de les Gavarres) presenten una cobertura irregular.    

El municipi de Calonge, forma part d’un consorci local que agrupa nombroses 

administracions locals de l’àmbit català. Aquest consorci, anomenat Localret, 

s’encarrega d’assessorar i d’actuar de manera coordinada i unitària davant la 

implantació de les xarxes i els serveis de telecomunicacions localment. 

 Deficiències en el subministrament dels serveis sanitaris i socials a 

conseqüència de l’augment estacional de població  

Actualment els serveis sanitaris al municipi de Calonge presenten certes 

deficiències o punts febles, tot i que des del departament de sanitat ja s’han pres 

mesures per construir un nou CAP al municipi, tenint en compte l’evolució de la 

població. A més, s’ha de tenir en compte l’augment estacional de la població, ja que 

és primordial per garantir un bon servei sanitari en les èpoques de màxim volum 

poblacional. En aquesta direcció, el Departament de Salut reforça a l’estiu els 

serveis sanitaris del nucli de Sant Antoni de Calonge.  

Els dos consultoris locals presents al municipi de Calonge formen part de l’Àrea 

Bàsica de Salut (ABS) de Palamós que alhora forma part del Consorci Assistencial 

del Baix Empordà, empresa pública formada per l’Hospital de Palamós i el Consell 

Comarcal del Baix Empordà, la seu central del qual es troba a Palamós.  
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El Consell Comarcal del Baix Empordà és l’organisme encarregat de subministrar els 

serveis socials bàsics a tot els municipis de la comarca inclòs el municipi de 

Calonge, els mitjans que utilitza són els Equips Bàsics d’Atenció Primària (EBASP), 

que constitueixen els Serveis Socials d’àmbit municipal. Aquests equips tenen 

caràcter preventiu, educatiu, normalitzador i informatiu, i a més pretenen oferir 

orientació i assessorament en temes socials.  

També, pel que fa als equipaments socials i sanitaris, el municipi disposa centres 

per a la tercera edat.  

 Correcta situació pel que fa als serveis, equipaments i disponibilitat 

de centres docents, a més el municipi compta amb una escola 

verda, mentre que les altres escoles i l’Institut estan en procés per 

a l’obtenció de la menció.  

L’oferta educativa al municipi de Calonge cobreix les demandes d’educació infantil, 

d’estudis primaris i d’estudis secundaris, a més disposa d’una escola municipal 

d'adults. 

Els equipaments docents al municipi de Calonge que cobreixen les necessitats 

educatives són els següents: 

 Llars d’infants: La Palmera a Calonge i el Ginjoler (nova llar d’infants) 

a Sant Antoni de Calonge. 

 Primària: Pere Rosselló, Mare de Déu de la Mercè (escola verda) i La 

Sínia. 

 IES: Puig Cargol. 

 Formació d’adults: escola d’adults de Calonge. 

En general, la situació actual pel que fa referència a l’àmbit dels equipaments es 

manté correcta, amb un total de 50 equipaments públics, tant educatius, com 

esportius, culturals, de serveis, etc., exceptuant les deficiències en equipaments 

públics sanitaris i socials, que ja s’ha comentat anteriorment.  

 Alt nombre d’associacions i entitats en el municipi; en 

conseqüència caldria un òrgan gestor superior format per 

representants de les mateixes associacions per trobar ponts de 

connexió i diàleg entre elles  
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Actualment al municipi de Calonge s’han identificat nombroses associacions i 

entitats amb diferents temàtiques (un total de 47 associacions). Aquestes 

associacions són les encarregades de dinamitzar l’activitat cultural i de lleure del 

municipi a més de cohesionar la població i donar-li identitat. No obstant això, en 

l’actualitat, manca comunicació entre les diverses entitats ja que no existeix cap 

òrgan gestor superior que permeti establir sinèrgies entre les diferents 

associacions.  

 Dèficit dels serveis municipals de protecció i seguretat ciutadana 

durant les èpoques estivals a conseqüència del fort augment de 

població estacional 

En el municipi de Calonge la vigilància i seguretat ciutadana és responsabilitat dels 

policies locals del municipi, el qual és l’únic cos amb competències, funcions i 

serveis relatius a policia i seguretat ciutadana que depèn del municipi de Calonge. 

En total el 2009 a Calonge hi havia 21 agents que constituïen la policia local del 

municipi, això representava 1,97 agents/1000 habitants tot i que els mesos d’estiu 

la mitjana és molt inferior. Concretament, hi havia un sotsinspector, dos sergents, 

dos caporals i setze agents.   

Per altra banda, el municipi de Calonge es troba comprès dins la Regió Policial de 

Girona, dels serveis territorials dels Mossos d’Esquadra i concretament dins l’Àrea 

Bàsica Policial Baix Empordà – Sant Feliu de Guíxols. El cos de Mossos d’Esquadra 

té quatre àmbits d’actuació: seguretat ciutadana, administració, investigació i 

trànsit. 

1 2 . 2 .  P U N T S  F O R T S  

PUNTS FORTS – ASPECTES DE SOSTENIBILITAT SOCIAL 
 

 Augment de la població en les darreres dècades, sobretot la franja d’edat 
dels 0 als 14 anys. 

 
 

 Creixement natural positiu de la població durant el període 1975-2008 
 
 

 La majoria d’edificis del municipi són nous i/o amb un estat de conservació 
satisfactori; a més, el nucli antic de Calonge també presenta un bon estat 
de conservació.  

 
 

108



 

Agenda 21 de Calonge. DIAGNOSI ESTRATÈGICA  

PUNTS FORTS – ASPECTES DE SOSTENIBILITAT SOCIAL 
 

 Presència d’habitatges de protecció oficial en el municipi i increment 
d’aquests al llarg dels anys.  

 
 

 Presència de centres d’assistència primària i de farmàcies dins el municipi a 
més de centres per la tercera edat i centres d’assistència social bàsica. 

 
 

 Oferta docent dins del municipi arriba fins al batxillerat a més també és 
positiva la presència de l’escola pública d’adults.  

 
 

 Elevat nombre d’entitats i associacions (47) que dinamitzen les activitats 
culturals del municipi.  

 
 

 L’Ajuntament té implantat l’E-tram, que permet agilitzar les tramitacions i 
consultes amb l’administració local. 

 
 

 Presència del cos de policia local del municipi de Calonge, el qual és 
competència de l’ajuntament del municipi. 

 
 

 Augment de la població jove, en part a conseqüència del fenomen de la 
immigració, tot i que les persones grans encara són un percentatge molt 
important. 

 
 

 Descens del preu de l’habitatge durant els últims anys tot i que el preu 
continua sent molt superior al preu de l’habitatge de la capital de comarca.  

 
 

 Millora de les prestacions sanitàries convertint els CAPS de Sant Antoni i 
Calonge en centres de dia, a més de la futura construcció d’un nou CAP. 

 
 

 El nivell d’equipaments educatius és satisfactori, i això garantirà la 
permanència dels estudiants i de la gent jove al municipi.   

 
 

 Promoció de la compra verda en els subministres i l'ambientalització dels 
serveis contractats per part de l’Ajuntament.   

 
 

 Alt nombre de visitants a causa del turisme. 
 
 

 Presència d’una escola verda dins el municipi on s’hi realitza educació 
ambiental (CEIP Mare de Déu de la Mercè). Les altres escoles i l’Institut 
estan en procés per a l’obtenció de la menció d’escola verda.  
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1 2 . 3 .  P U N T S  F E B L E S  

PUNTS FEBLES – ASPECTES DE SOSTENIBILITAT SOCIAL 
 

 Existència de dues realitats urbanes molt diferenciades (Calonge i Sant 
Antoni de Calonge), fet que condiciona la matriu urbana del municipi, a 
més el gran nombre d’urbanitzacions augmenten l’extensió de superfície 
urbanitzada, dificulten la comunicació entre les diferents entitats de 
població i fragmenten el territori natural. 

 
 

 Predomini de les segones residències vinculades amb l’important activitat 
turística. 

 
 

 La població augmenta 4,1 vegades depenent de l’època de l’any, això fa 
que la població estacional es mogui al voltant de 36.200 individus, cosa 
que fa disminuir la qualitat dels serveis socials i assistencials del municipi, 
els quals no pot fer front a aquesta demanda estacional.  

 
 

 Tots els CEIPS i l’IES del municipi estan adherides al programa d’escoles 
verdes de la Generalitat de Catalunya. 

 
 

 Cobertura de les telecomunicacions generalment bona, tot i que presenta 
algunes deficiències en les entitats de població més aïllades a causa de 
l’orografia. 

 
 

 Existeix certa deficiència amb els serveis sanitaris bàsics a causa de 
l’augment de població estacional que pateix el municipi. 

 
 

 El preu de l’habitatge del municipi continua sent molt superior al preu de 
l’habitatge de la capital de comarca (La Bisbal). 

 
 

 Dèficit en la presència de residències de la tercera edat de titularitat 
pública en el municipi. 

 
 

 Augment de la construcció de nous habitatges destinats a segones 
residències i conseqüent augment de la població flotant i de la superfície 
urbanitzada. 

 
 

 Deficiència temporal dels serveis públics (socials, seguretat i sanitaris) a 
causa de l’augment de població estacional. 

 
 

 La descentralització de les diferents dependències municipals provoca una 
mobilitat innecessària. 
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13 .  QUADRE-RESUM DE  PUNTS  FORTS  I  PUNTS  
FEBLE S  

1 3 . 1 .  P U N T S  F O R T S  

MEDI FÍSIC 
 Diversitat orogràfica i paisatgística. Zones d’alt valor paisatgístic, com les 
zones forestals de les Gavarres i els relleus litorals del sector sud de la 
costa calongina. 

 El mosaic agroforestal i la gran extensió agrícola del pla de Calonge, que 
estan pràcticament encerclats per zones urbanes, realitzen una important 
funció de connectors ecològics entre el litoral i les Gavarres. 

 Es tendeix a la disminució de la pressió extractiva sobre els aqüífers. 
 En el cas que es produeixi una pressió que afecti a l’estat quantitatiu de 
l’aqüífer de Calonge, aquest es pot recuperar de forma relativament ràpida 
(mesos) un cop cessa la pressió, en funció del règim de precipitacions. 

 La diversitat d’espais i paisatges afavoreix la diversitat d’activitats de lleure 
associades al turisme. 

 L’aigua que s’extreu de l’aqüífer per a reg de petits horts i jardins urbans 
no suposa una disminució del nivell piezomètric de l’aqüífer i no genera 
intrusió salina. 

ANÀLISI DEL TERRITORI 
 Patrimoni arqueològic, arquitectònic i cultural del municipi protegit, del qual 
9 elements són considerats Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN). 

 Els usos del sòl no han variat significativament en els últims anys de 
manera que s’ha preservat el territori.  

 Caràcter compacte del nucli de Calonge i de Sant Antoni de Calonge el qual 
es caracteritza pel baix consum de sòl. 

 El Pla Director Urbanístic de l’Empordà estableix criteris i objectius per a 
l’assoliment d’un desenvolupament sostenible. 

 S’està redactant un nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal.   
 En el nou planejament els espais naturals com el Pla de Calonge, prenen 
importància com a elements estructuradors del territori 

 El sistema costaner del municipi es troba protegit, de manera que s’evita la 
urbanització dels espais costaners que es troben lliures d’ocupació.  

 Una xarxa de senders travessa el municipi, així com un conjunt d’itineraris 
dins dels espais naturals del terme municipal. 

 Iniciativa de la Zona d’Interès Etnològic de Catalunya (ZIE) en algunes 
masies del municipi. 

 Qualitat reconeguda de les platges, que formen part del sistema d’espais 
lliures del municipi.  

BIODIVERSITAT I PAISATGE 
 Inclusió de part del municipi en diverses figures de protecció (LIC, PEIN, 
Xarxa Natura 2000, etc.). 

 D.O. Empordà, I.G.P. Poma de Girona i la tramitació de la D.O.P. de l’oli de 
l’Empordà. 

 Realització en els últims anys d’actuacions de millora de l’entorn fluvial. 
 Realització de seguiments de l’estat ecològic de les Rieres de l’Aubi i 
Calonge. 

 Presència de praderies de fanerògames marines al litoral calongí. 
 Existència de nombrosos programes per part de l’ACA que garanteixen la 
qualitat de l’aigua i analitzen l’estat de les comunitats marines. 

 Quatre platges del municipi disposen del distintiu Bandera Blava. 
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 BIODIVERSITAT I PAISATGE 
 Tinença de les certificacions de gestió ambiental EMAS i ISO. 
 Inclusió de la línia de mar davant el municipi en la futura Reserva Marina 
d’Interès Pesquer de les Illes Formigues. 

 Limitació de les activitats que es podran portar a terme en la Reserva 
Marina de les Illes Formigues que afavorirà a moltes espècies d’interès 
pesquer. 

RISCOS AMBIENTALS 
 No hi ha cap activitat que estigui classificada com a potencialment 
contaminant pel medi atmosfèric. 

 Calonge, no està declarat com a municipi vulnerable per a la contaminació 
de nitrats. 

 Calonge té detectats els punts de risc per la seva possible inundació.  
 S’estan realitzant diferents obres en les lleres de les rieres per tal de reduir 
el risc d’inundació en les àrees urbanes. 

 Interès de les administracions per a la protecció dels recursos hídrics.  
 Els aqüífers de les rieres d'Aubi i de Calonge són aqüífers protegits. 
 Coneixement històric de les àrees de més perillositat dins del municipi, 
sobretot d’aquelles que fan referència a zones d’esllavissades a la costa. 

 Diversa dotació de mitjans físics i de gestió, per tal de minimitzar el risc 
d’incendis forestals. 

 Calonge disposa de diversos manuals d’actuacions específics per riscos 
d’origen natural i antròpics. 

 Calonge ha redactat els Plans d’Actuació municipal SISMICAT, INFOCAT, 
NEUCAT, INUNCAT, CAMCAT i TRANSCAT. 

 S’han redactat alguns Plans d’actuació malgrat no era obligada la seva 
redacció (TRANSCAT, NEUCAT). 

 El nou POUM (en procés d’aprovació) te en compte diversos aspectes en 
relació als riscos, sobretot pel que fa al risc d’avingudes. 

MOBILITAT 
 Bona comunicació viària degut a la presència de la C-31 a Calonge, eix que 
connecta el municipi amb la xarxa principal de carreteres. 

 La major part de desplaçaments obligats generats es donen entre el 
municipis de Calonge i Palamós, donada la interrelació urbana i territorial 
existent entre ambdós municipis, fet que facilita la implantació d'un 
sistema de transport públic que se centri en aquestes poblacions. 

 Les obres de desdoblament de la C-31 han de permetre resoldre els 
problemes de trànsit que s'originen en aquesta via a l'estiu, períodes 
vacacionals i caps de setmana. 

 La Diputació de Girona ha efectuat nombrosos estudis que han d'evitar que 
la C-31 suposi un efecte barrera entre els espais naturals protegits 
existents, garantint i millorant la connectivitat.. 

 Darrerament s'ha implementat un sistema de transport públic urbà que 
connecta els nuclis de Calonge, Sant Antoni de Calonge i Palamós. 

 Existència d'un transport públic en autobús que connecta Calonge amb 
Girona i Barcelona. 

 Existència d'estudis per implantar un sistema de tren-tramvia que realitzi 
una anella a les Gavarres. 

 Existència de diversos itineraris de cicloturisme i rutes BTT, així com algun 
petit tram de carril bicicleta, tot i que encara en manca establir una xarxa 
estructurada, a la qual cosa vol donar resposta el nou POUM de Calonge. 
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MOBILITAT 
 El futur POUM preveu crear eixos de peatonalització en els nuclis històrics i 
vincular aquests a dotacions d’aparcament en superfície. 

BALANÇ D’AIGUA 
 Separació d’aigües pluvials a les ampliacions de la zona urbana. 
 Les aigües residuals són tractades a l’EDAR de Palamós. 
 S’està redactant el Pla Director del clavegueram de Calonge, que podrà 
ajudar a solucionar les mancances i deficiències del sistema. 

 Existència d’estudis de seguiment de l’estat físic, químic i ecològic de la 
Riera d’Aubi i de Calonge (realitzat pel Consorci de la Costa Brava). 

CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA 
 Bona situació geogràfica i climatologia que afavoreixen el rentat i la 
dispersió de contaminants atmosfèrics. 

 Bona qualitat de l’aire, d’acord amb el Registre d’Emissions i Transferència 
de Contaminants de Catalunya (PRTR-CAT). 

 No existeixen problemes significatius a l’atmosfera derivats de la 
contaminació lluminosa. 

 El municipi de Calonge disposa d’un Pla d’adequació municipal d’enllumenat 
públic, que zonifica el territori en funció del grau de protecció envers a la 
contaminació lluminosa. 

 No s’han detectat episodis significatius de contaminació atmosfèrica al 
municipi de Calonge. 

 La qualitat de l’aire és globalment bona. 
SOROLL 

 No hi ha un excessiu problema amb el soroll, llevat del que es produeix a 
les infraestructures viàries, a la zona industrial i a la zona turística propera 
a la costa. 

 La principal activitat industrial (parc d’activitats econòmiques de Calonge) i 
la C-31 es troben a certa distància del nucli urbà del municipi. 

 No existeixen barris o àrees conflictius, les queixes per soroll es deuen a 
casos aïllats per activitats concretes. 

 Mapa de capacitat acústica realitzat i aprovat l’any 2009. 
 Aplicació de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica i 
aprovació dels mapes de capacitat acústica. 

 Ordenances municipals reguladores del soroll i les vibracions. 
RESIDUS 

 El total de residus municipals recollits gairebé es manté al llarg dels anys. 
 El total de residus municipals recollits selectivament ha augmentat en els 
últims anys; per contra els residus municipals de rebuig han disminuït.  

 La generació de residus per habitant i dia es redueix des de 2007.  
 Augment del nombre de contenidors per a diferents recollides. 
 Augment dels residus recollits en les recollides selectives de paper i cartró, 
i FORM. 

 Implantació del compostatge casolà des de l’any 2008. 
 Existència d’un servei de recollida de mobles i trastos vells molt assequible 
pels ciutadans. 

 Existència d’una deixalleria municipal al nucli Calonge oberta cada dia 
(excepte festius).  

 La totalitat de residus industrials, els quals són pocs comparats amb els 
que es generen a la comarca, són considerats no perillosos.  

 Poca generació de residus ramaders en el municipi, fet que Calonge no està 
declarat zona vulnerable tot i estar protegit l’aqüífer de la riera de Calonge. 
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 RESIDUS 
 Existència d’una ordenança reguladora de les runes i residus de la 
construcció que controla aquesta tipologia de residus.  

ENERGIA 
 Presència de dues instal·lacions amb sistemes de cogeneració 
termoelèctrica al municipi: hotel Cap Roig (353 kW) i hotel Park San Jorge 
(179 kW). 

 Calonge disposa d’un Pla municipal d’adequació de l’enllumenat públic que 
vetlla per la minimització del consum energètic. 

 El municipi es considera eficient en la generació d’energia eòlica, segons el 
Mapa de recursos eòlics elaborat pel Departament de Medi Ambient i 
Habitatge de la Generalitat de Catalunya. 

 Segons el Mapa d’irradiació global diària, Calonge presenta una bona 
radiació solar, per tant es considera un municipi eficient en la generació 
d’energia solar. 

 Adquisició d’un vehicle híbrid per part de la Policia Local, amb la 
conseqüent reducció de consums i emissions. 

 Situació favorable per disposar d’un ampli ventall d’energies renovables: 
alta radiació solar, eficiència eòlica, disponibilitat de biomassa i energia del 
mar. 

ASPECTES DE SOSTENIBILITAT ECONÒMICA 
 Increment de la població ocupada a Calonge i que treballa en el mateix 
municipi.  

 Economia basada en els serveis, sobretot del sector turístic, motor de 
l’economia local de Calonge. 

 Calonge forma part de la marca turística Costa Brava, una de les marques 
catalanes més importants. 

 El municipi ofereix 9.423 places hoteleres distribuïdes entre hotels, 
càmpings, cases rurals i apartaments.  

 Presència d’una bona restauració que complementa l’oferta turística. 
 El patrimoni natural i arquitectònic del municipi contribueixen a l’oferta 
turística oferint rutes de senderisme i cicloturístiques. 

 Presència d’una activitat que elabora productes vegetals transformats amb 
certificació ecològica, fet que pot incentivar l’agricultura. 

 Existència d’activitats pesqueres tradicionals i població ocupada a la pesca 
que formen part de la Confraria de Palamós però se’n desconeix el nombre. 

 Existència del Parc d’Activitats Econòmiques de Calonge, entre el nucli de 
Calonge i Sant Antoni de Calonge, el qual emplaça la majoria d’activitats 
industrials del municipi.  

 Cap activitat industrial de Calonge està subjecte al règim d’autorització 
ambiental, per tant, el perill de risc ambiental relacionat amb la indústria 
és mínim. 

ASPECTES DE SOSTENIBILITAT SOCIAL 
 Augment de la població en les darreres dècades, sobretot la franja d’edat 
dels 0 als 14 anys. 

 Creixement natural positiu de la població durant el període 1975-2008 
 La majoria d’edificis del municipi són nous i/o amb un estat de conservació 
satisfactori; a més, el nucli antic de Calonge també presenta un bon estat 
de conservació.  

 Presència d’habitatges de protecció oficial en el municipi i increment 
d’aquests al llarg dels anys.  
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ASPECTES DE SOSTENIBILITAT SOCIAL 
 Presència de centres d’assistència primària i de farmàcies dins el municipi a 
més de centres per la tercera edat i centres d’assistència social bàsica. 

 Oferta docent dins del municipi arriba fins al batxillerat a més també és 
positiva la presència de l’escola pública d’adults.  

 Elevat nombre d’entitats i associacions (47) que dinamitzen les activitats 
culturals del municipi.  

 L’Ajuntament té implantat l’E-tram, que permet agilitzar les tramitacions i 
consultes amb l’administració local. 

 Presència del cos de policia local del municipi de Calonge, el qual és 
competència de l’ajuntament del municipi. 

 Augment de la població jove, en part a conseqüència del fenomen de la 
immigració, tot i que les persones grans encara són un percentatge molt 
important. 

 Descens del preu de l’habitatge durant els últims anys tot i que el preu 
continua sent molt superior al preu de l’habitatge de la capital de comarca.  

 Millora de les prestacions sanitàries convertint els CAPS de Sant Antoni i 
Calonge en centres de dia, a més de la futura construcció d’un nou CAP. 

 El nivell d’equipaments educatius és satisfactori, i això garantirà la 
permanència dels estudiants i de la gent jove al municipi.   

 Promoció de la compra verda en els subministres i l’ambientalització dels 
serveis contractats per part de l’Ajuntament.   

 Alt nombre de visitants a causa del turisme. 
 Presència d’una escola verda dins el municipi on s’hi realitza educació 
ambiental (CEIP Mare de Déu de la Mercè). Les altres escoles i l’Institut 
estan en procés per a l’obtenció de la menció d’escola verda.  

 

1 3 . 2 .  P U N T S  F E B L E S  

MEDI FÍSIC 
 Alta antropització, existència de moltes urbanitzacions que fraccionen el 

territori. Igualment, la carretera C-31 representa una barrera important 
al pla de Calonge. 

 L’edafologia del territori ha estat poc estudiada. No existeix cartografia 
del tipus de sòls. 

 Rieres i torrents amb curs d’aigua intermitent. 
 Presència de recursos hídrics subterranis molt vulnerables a la 

contaminació i a la intrusió salina.  
 Diferents pressions afecten als recursos hídrics subterranis del territori. 
 Increment de la demanda d’aigua en període estival. Necessitat de dur 

aigua d’altres conques. 
 La típica torrencialitat de les pluges durant la tardor pot causar 

inundacions. 
ANÀLISI DEL TERRITORI 

 Fragmentació de part dels usos del sòl (conreus, forestal, prats, etc.).  
 L’augment de la superfície forestal juntament amb l’augment de les àrees 

residencials i la disminució d’espais de conreu, pot fer augmentar el risc 
d’incendi forestal. 

 La superfície urbana concentrada en la franja litoral del municipi, la qual 
exerceix pressió al medi natural i costaner. 
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ANÀLISI DEL TERRITORI 
 La trama urbana actual pot créixer fins a un 30% més, segons el Pla 

Director Territorial de l’Empordà.  
 Les urbanitzacions amb habitatges residencial unifamiliars i aïllats són 

altament consumidores de sòl.  
 L’antiguitat del Pla vigent, la necessitat de creixement dels diferents 

nuclis, la manca de sols dotacionals i dèficits estructurals d’urbanització 
 Pressió urbanística i turística degut a la situació geogràfica del municipi.  
 Manca d’espais verds públics en les àrees residencials llunyanes als nuclis 

urbans, malgrat que aquests es veuen compensats pels espais naturals 
pròxims a aquestes àrees.  

 Inexistència d’un inventari de camins que permeti un bona gestió 
d’aquests.  

 L’ampliació i millora de les infraestructures viàries, com la C-31, pot 
fragmentar encara més el territori. 

 Inexistència d’un Pla Especial de Béns d’Interès Cultural que vetlli pel 
patrimoni cultural del municipi. 

 Manca d’espais lliures en el nucli de Sant Antoni. 
 Deficiències estructurals en la planificació dels espais verds urbans. 

BIODIVERSITAT I PAISATGE 
  Colonització de part del territori per espècies de flora al·lòctona. 
 Presència d’espècies íctiques al·lòctones com la gambúsia, la carpa o la 

tortuga de Florida que poden desplaçar altres espècies autòctones. 
 Elevada pressió antròpica al litoral, molt freqüentat i explotat, fet que 

provoca la pertorbació de les comunitats marines i pot malmetre les 
praderies de fanerògames. 

 Elevades pressions sobre la Riera de l'Aubi. 
RISCOS AMBIENTALS 

 La situació geogràfica del municipi, a la franja costanera, fa que el risc 
d’esllavissades sigui mitjà.  

 El municipi té un alt risc d’incendi forestal degut a la presència de molta 
massa forestal a les Gavarres. 

 El risc per transport de mercaderies perilloses està considerat com a 
moderat.  

 Es considera que el municipi té risc molt alt d’inundació degut a la 
presència de rieres.  

 Risc de contaminació dels recursos hídrics a causa d’activitats antròpiques. 
 Existència d’algunes àrees urbanitzades en zones inundables que 

incrementen el risc.  
 Calonge, tot i trobar-se relativament allunyat de les zones d’epicentres 

sísmics, està considerat un municipi amb un risc elevat de patir danys a 
causa de terratrèmols.  

 En la carretera C-31 hi ha diversos trams de concentració de col·lisió amb 
ungulats. 

 Pressió turística sobre els recursos naturals dels territori. 
MOBILITAT 

 Manca d’accessos suficientment resolts des de i cap al nucli de Calonge des 
de la C-31 desdoblada. 

 S’apunta un alt grau de saturació de la C-253 i de la carretera de la Ganga, 
aquesta darrera per l'elevat pas de vehicles pesants. 

 L'estructura urbanística de Calonge, amb l'elevat nombre d'urbanitzacions 
existents, dificulten la mobilitat i originen una gran dependència del vehicle 
privat. 
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 MOBILITAT 
 La C-31, presenta un pas de vehicles molt elevat, amb més de 6 milions de 

vehicles anuals. 
 La C-31, i la seva reconversió en autovia, és la via que presenta els 

principals impactes ecològics i paisatgístics, suposant un important efecte 
barrera entre les Gavarres i el front litoral. 

 Manca d'aparcaments a diverses zones del municipi, com les zones verdes, 
equipaments, i sobretot entorn a les platges del municipi. 

 Manca de dades actualitzades sobre els hàbits de mobilitat. 

 S'apunten problemes d'accessibilitat i de barreres arquitectòniques en el 
municipi. 

 Manca d'una xarxa estructurada de zones i eixos per a vianants i bicicletes, 
per als desplaçaments a l'interior del nucli i entre Calonge i Sant Antoni, si 
bé el nou POUM preveu actuar en aquest sentit. 

BALANÇ D’AIGUA 
 Capacitat dels dipòsits municipals insuficient per garantir el 

subministrament als mesos d’estiu. 
  Estacionalitat molt marcada del consum. 
 Pèrdues de la xarxa als voltants del 30%, degut a la quantitat de 

subxarxes independents. 
  Alguns trams de la xarxa són antics i es troben en un estat deficient. 
  La capacitat d’extracció dels pous es troba al límit. 
 Sistema de clavegueram unitari. 
 Algunes urbanitzacions no disposen de servei de sanejament (Mas Pere, 

Parc Sant Daniel, Treumal de Dalt, Finca Vert, Mas Toi i Ronquillo). 
 Sistema de bombament d’aigües residuals insuficient en alguns punts. 
 Existència de dos punts d’abocament d’aigües fecals directe a la riera, un a 

la zona d'El Bitller i l’altre entre la urbanització de Cabanyes i Mas Toi.  
CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA 

 El municipi de Calonge presenta un balanç negatiu respecte el balanç 
d’emissió de Gasos amb Efecte Hivernacle (GEH). 

 El trànsit de vehicles és el principal agent responsable de l’emissió de 
diòxid de carboni (CO2), d’òxids de nitrogen (NOX) i de monòxid de carboni 
(CO). 

 No hi ha cap estació de control de la contaminació en el municipi que faciliti 
informació detallada sobre quin és el nivell dels principals contaminants 
atmosfèrics. 

 L’emissió de gasos amb efecte hivernacle (GEH) a Calonge presenta un 
balanç lleugerament negatiu, de manera que la massa forestal del municipi 
no permet fixar el CO2 total generat.  

SOROLL 
 Elevada concentració de sorolls a la C-31, GI-661, GI-6612, a la zona 

industrial i a la zona turística més propera a la costa.  
 No es disposa d’un plànol de capacitat acústica que reflecteixi l’efecte de 

l’estacionalitat (estiu i hivern), fet molt important en un municipi costaner.  
RESIDUS 

 La generació de residus pateix estacionalitat de manera que a l’estiu, quan 
més afluència turística hi ha, la generació de residus incrementa molt. 

 La generació de residus industrials (poc significativa) ha augmentat, encara 
que poc, els últims anys.  
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RESIDUS 
 Només un 5% dels habitatges amb pati o jardí practiquen el compostatge 

casolà en el municipi. 
 La deixalleria mòbil de Sant Antoni de Calonge només està oberta al públic 

un dia al mes. 
            ENERGIA 

 La xarxa de distribució de gas natural no és extensible a les urbanitzacions 
de Castellbarri, Mas Ambrós, Mas Pere, Río de Oro i el Mas Ros. 

 El transport és el sector que consumeix més energia al municipi de 
Calonge, representa el 63,27% del total de l’energia consumida. 

 Els combustibles líquids (gasolina i gasoil) són les fonts d’energia més 
utilitzades ja que subministren energia al sector del transport. 

 Es desconeix el grau d’utilització d’energies renovables al municipi, malgrat 
és constatable ja que així hi obliga el Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel 
qual es regula l’adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els 
edificis. 

 Increment del parc mòbil del propi municipi i del trànsit a les carreteres 
GIV-6612, GI-660/661, C-253 i sobretot la C-31 amb el conseqüent 
increment del consum de combustibles líquids. 

 Excessiu consum energètic provinent de l’enllumenat públic.  
 La majoria del parc mòbil municipal consumeix combustibles líquids. 

ASPECTES DE SOSTENBILITAT ECONÒMICA 
 Dependència laboral exterior i pèrdua de l’atracció laboral en els últims 

anys.  
 Forta estacionalitat de l’ocupació ja que durant l’estiu el nombre de 

contractacions laborals incrementa i fa que l’atur augmenti durant la resta 
de l’any. 

 Recent increment de l’atur lligat a la crisi econòmica que s’està patint, 
sobretot l’atur lligat a la construcció.   

 La població entre 30 i 44 anys són el col·lectiu de població que més 
pateixen l’atur. 

 Sector industrial poc important malgrat la presència del Parc de les 
Activitats Econòmiques de Calonge (PAEC). 

 Poca oferta comercial que provoca que la majoria de població de Calonge 
es desplaci a altres municipis per comprar, malgrat haver-hi una associació 
de comerciants amb més de setanta comerços.  

ASPECTES DE SOSTENIBILITAT SOCIAL 
 Existència de dues realitats urbanes molt diferenciades (Calonge i Sant 

Antoni de Calonge), fet que condiciona la matriu urbana del municipi, a 
més el gran nombre d’urbanitzacions augmenten l’extensió de superfície 
urbanitzada, dificulten la comunicació entre les diferents entitats de 
població i fragmenten el territori natural. 

 Predomini de les segones residències vinculades amb l’important activitat 
turística. 

 La població augmenta 4,1 vegades depenent de l’època de l’any, això fa 
que la població estacional es mogui al voltant de 36.200 individus, cosa 
que fa disminuir la qualitat dels serveis socials i assistencials del municipi, 
els quals no pot fer front a aquesta demanda estacional.  

 Cobertura de les telecomunicacions generalment bona, tot i que presenta 
algunes deficiències en les entitats de població més aïllades a causa de 
l’orografia. 

 Existeix certa deficiència amb els serveis sanitaris bàsics a causa de 
l’augment de població estacional que pateix el municipi. 
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ASPECTES DE SOSTENIBILITAT SOCIAL 
 El preu de l’habitatge del municipi continua sent molt superior al preu de 

l’habitatge de la capital de comarca (La Bisbal). 
 Dèficit en la presència de residències de la tercera edat de titularitat 

pública en el municipi. 
 Augment de la construcció de nous habitatges destinats a segones 

residències i conseqüent augment de la població flotant i de la superfície 
urbanitzada. 

 Deficiència temporal dels serveis públics (socials, seguretat i sanitaris) a 
causa de l’augment de població estacional. 

 La descentralització de les diferents dependències municipals provoca una 
mobilitat innecessària. 
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