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1 INTRODUCCIÓ

1.1 ANTECEDENTS

El gener del 2001 es van iniciar els treballs per a la redacció del Pla d’Acció
Local per a la Sostenibilitat (PALS) de Palafrugell. Dins el marc d’aquests
treballs es va acordar la realització d’un Pla de Regulació d’Usos del Litoral,
que, a partir de la Diagnosi realitzada amb motiu del PALS, donés uns criteris i
directrius per abordar la gestió de l’espai litoral al municipi.
Així doncs, aquest Pla de Regulació d’Usos del Litoral s’emmarca en un treball
d’abast més ampli, el qual té com a objectiu final conduir el municipi cap a una
estratègia de desenvolupament sostenible.
Cal considerar doncs, que aquest document és complementari a l’anomenat
PALS, concretament desenvolupa l’acció 9.2.01:

Línia 9. Objectiu estratègic: Adequar la oferta turística i de segona residència a
la capacitat de càrrega del territori i sensibilitzar en aquest aspecte tant a la
població visitant esporàdica o estacional com als promotors i gestors de serveis
turístics

Programa 9.2: Regulació i control de les activitats a la façana
litoral

Acció 9.2.01: Elaborar un Pla de Regulació d’Usos del
Litoral

La diagnosi realitzada amb motiu del PALS ha detectat un important grau de
saturació de les activitats a la façana litoral en la temporada alta, saturació
provocada per una ocupació molt intensa en un espai reduït, com són les
platges i cales de Palafrugell.
Aquesta sobresaturació ha conduït a una pèrdua de qualitat en l’experiència
tant del visitant com de la població receptora i encara estan per determinar els
seus efectes reals sobre les comunitats litorals i marines. És per això que en el
PALS es proposen una sèrie d’accions encaminades a redistribuir la oferta tant
en l’espai com en el temps i fomentar un tipus d’activat turística íntimament
lligada a la valoració del patrimoni natural, cultural i paisatgístic.
Les directrius d’actuació d’aquest Pla de Regulació d’Usos doncs s’han de
concebre en tot moment com a complementàries a la resta d’accions del PALS,
sense que de la seva aplicació, per si soles, es pugui resoldre la problemàtica
detectada.
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1.2 ÀMBIT

El Pla de Regulació d’Usos del Litoral de Palafrugell és d’aplicació en els
àmbits següents:
a) Franja de domini públic marítim terrestre al municipi
b) Terrenys adjacents a l’anterior, qualificats com a espais lliures en el

planejament urbanístic
c) Eventualment, espais viaris que han estat objecte d’un projecte de

pacificació del trànsit motoritzat

1.3 OBJECTIUS DEL PLA

Els objectius generals del Pla de Regulació d’Usos del Litoral de Palafrugell són
els següents:

• Garantir l'ús públic del litoral, en particular els usos balnearis i afins,
de forma compatible amb la seva conservació

• Preservar el paisatge i el seu caràcter natural del litoral de
Palafrugell, que s’ha conservat lliure d’urbanització i assegurar la
conservació dels sistemes naturals que s’hi localitzen, en particular
de les poblacions i espècies qualificades d’interès

• Optimitzar la capacitat del litoral envers activitats socials com el
passeig, tot valorant el seu potencial d’aïllament i silenci.

• Obtenir graus d’ocupació i artificialització diversos del litoral. A les
platges s’hi ha de preveure un ús més intens, amb força serveis,
d’acord amb la demanda preexistent. A les àrees de roquissar o de
cinglera, i en cales secundàries, s’hauria de mantenir un nivell molt
menor o nul.

• Millorar el contacte de la franja litoral amb el sòl urbà o sòl rústic
parcel·lat i edificat. Integrar en la definició d’usos del sòl urbà la
incidència d’aquests respecte el litoral i el seu ús general.
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2 CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE L’ESPAI LITORAL DE
PALAFRUGELL

2.1 L’ENTORN FÍSIC

El municipi de Palafrugell, que té una extensió de 26,6 km2, es troba situat a
l’espai central de la façana litoral de la comarca del Baix Empordà. Limita al
nord amb els municipis de Torrent, Regencós i Begur, a l’oest amb el municipi
de Forallac i al sud amb Mont-ras1, mentre que per l’est està en contacte amb
el mar. Comprèn les entitats de població següents: Calella de Palafrugell, El
Bruguerol, Ermedàs, Llafranc, Llofriu, Palafrugell, Santa Margarida, Tamariu i
Vila-seca.
El Baix Empordà compta amb 10 municipis amb façana al mar. El tram entre
Sant Feliu de Guíxols i Palamós constitueix una conurbació contínua, a
continuació de la qual, el tram entre la Fosca (Palamós) i Calella és el tros de
litoral menys artificialitzat amb exemples emblemàtics d’oposició a la
urbanització com els de Castell (Palamós) i el Crit. (Mont-ras).
La franja litoral palafrugellenca correspon als darrers estreps de les Muntanyes
de Begur (178 m al Far de Sant Sebastià, 174 m al Puig de les Pasteres).
Aquest litoral forma part de la costa que des de principis de segle es coneix
sota la denominació de Costa Brava, caracteritzat per les nombroses cales,
caps i penya-segats produïts en entroncar bruscament la Serralada litoral amb
el mar. En aquest litoral es troben els antics barris mariners i actuals nuclis
turístics de Calella, Llafranc i Tamariu.
El front litoral de Palafrugell, amb una extensió aproximada de 11,5
quilòmetres, entre la punta sud de la Cala de Tamariu i el Cap Roig, es
caracteritza pels seus penya-segats rocosos entre els quals hi ha petites cales
sorrenques (Marquesa, Aigua-Xelida, Tamariu, Pedrosa, Llafranc i Calella). El
penya-segat acaba a profunditats variables en fons de sorres mitjanes i
grosses. El fons marí guanya profunditat amb molta rapidesa, així trobem la
isòbata de 50 m molt pròxima a la línia de la costa.
El principal recurs d’aquest tram de litoral és el seu paisatge, format per una
gran varietat de platges, cales i penya-segats. De nord a sud, Tamariu és el
primer dels nuclis litorals i dóna nom a la badia de fpns sorrenc on s’ha
desenvolupat. Al nord d’aquest nucli, el litoral palafrugellenc comença per
Aigua Xelida, on l’entroncament directa del roquissam cristal·lí dels relleus de
Muntanyes de Begur, conformen una costa molt retallada i escarpada. Les
cales son petites (Cala Marquesa, Cala Llarga) i es troben algunes cavitats (la
Gavina…). Els mateixos complexitat morfològica es dóna al fons marí proper a
la costa: l’emergent Foraió d'Aigua Xelida o la submergida Llosa de Cala Nova.

                                           
1 Municipi segregat de Palafrugell al segle XIX
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Al conjunt Tamariu - Aigua Xelida, tot i representar el 22% del sòl urbà o
urbanitzable del municipi, la ocupació urbana actual no arriba a la meitat.
Entre Tamariu i Llafranc s’esten una àrea encara amb poca ocupació urbana
fins al cap de la Muscle i el de Sant Sebastià. Entre ambdós sortints rocosos es
troba la Cala Pedrosa, cala coberta de pedres que compta amb dues barraques
i a on s’hi accedeix des del camí de ronda que, en aquest tram coincideix amb
el GR-92. Més inaccessible és la petita platja de Cala Gens o el Cau.
El Cap de Sant Sebastià és un dels llocs emblemàtics del municipi, doncs hi
conflueixen elements d’interès des del punt de vista natural i paisatgístic, pels
seus penya-segats verticals amb nombroses coloracions degudes a la diversitat
litològica, i cultural per albergar l’ermita, torre de guaita i far, a més a més de
les restes d’un poblat ibèric.  Immediatament al sud s’estenen els nuclis de
Llafranc i Calella, eminentment turístics. El conjunt Calella-Llafranc assoleix
una densitat urbana de 40 habitatges per hectàrea i una densitat de població
que oscil·la entre els 7,2 hab/ha si es té en compte només la població resident i
els 188 hab/ha en el moment de màxima població estacional.
La platja de Llafranc és de gra fi i, adossat al marge septentrional s’hi troba el
pot esportiu del mateix nom. Propers a la costa de Llafranc es situen els
Ullastres, petites elevacions submergides.
Calella, el més gran dels tres nuclis del litoral, ocupa una ampla badia on
s’individualitzen diverses platges. Primer, la platja del Canadell, la més llarga, i
amb el passeig elevat i els coberts per a embarcacions a nivell de platja, el port
de Malaespina, el port Bo i el port d'en Calau, aquest dos últims conegudíssims
per les típiques voltes que constitueixen la imatge més característica de Calella
i que han estat objecte de reconeixement al ser declarats Béns Culturals
d’Interès Nacional (BCIN). Després, d’un escarpament rocós es trobal el Port
Pelegrí, que es troba resguardat per un talús, i més al sud els Canyers o Sant
Roc.
Entre la punta dels Forcats, que delimita pel sud el nucli de Calella, i el Cap
Roig, es troba el Golfet, caleta voltada de roquissam punxagut. Sobre el Cap
Roig es troba l’anomenat castell, tot i que es tracta d’un edifici de finals dels
segle XIX i el jardí botànic. A redós del Cap Roig, la darrera cala del terme de
Palafrugell: la cala d'en Massoni.
Palafrugell es comunica amb la xarxa de carreteres comarcals i amb les
comarques veïnes a través de les comarcals C-31 i C-66 (antigament ambdues
eren trams de la C-255), cap a la Bisbal i Girona i cap a Palamós, que passa
pel sector occidental del terme. La C-31, en el seu tram nord, també uneix
Palafrugell amb Regencós i Pals i amb Begur. Respecte a la connexió entre els
diferents nuclis que configuren el municipi, l’enllaç entre el nucli principal i
Llafranc i Calella es fa mitjançant una autovia, la única de la comarca, mentre
que la resta de connexions es resolen a través de carreteres locals.
La comunicació per carretera és bona, però esdevé deficient en els accessos a
la població, especialment durant l‘estiu i els caps de setmana, atès l‘elevat
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volum de trànsit que genera la presència de turistes estrangers i de segona
residència.

2.2 L’ACTIVITAT TURÍSTICA

El desenvolupament turístic de l’anomenada Costa Brava ha estat un fenomen
àmpliament estudiat i debatut. El descobriment de la Costa Brava com a
objectiu turístic es situa al voltant del 1930 i es comença a desenvolupar
pròpiament a partir del 1950  La progressió de la urbanització de la zona fou
molt ràpida fins prop de la dècada dels 80 del passat segle en que es redueix el
ritme. Actualment, algunes iniciatives com la Carta de Tossa, van encaminades
a esmenar els error del passat i introduir el concepte de sostenibilitat en el
planejament urbanístic.
Palafrugell representa aproximadament un 17% de les places turístiques de la
comarca, només pel darrera del municipi de Castell-Platja d’Aro. L’oferta
turística del municipi es manté essencialment a l’espai litoral. Palafrugell
disposa de 26 hotels, que representen 1310 places i 4 càmpings,  amb 1 584
unitats d’acampada. De tota manera, l’oferta principal són les segones
residències; de fet, el nombre d’habitatges secundaris es xifrava l’any 1991 en
6.515, un 51% del total d’habitatges. Aquest fet s’accentua en els nuclis de la
costa: dels 3.768 habitatges censats a Calella el 1991, només el 6,5% eren
habitatges principals.
Els inicis del desenvolupament turístic en el cas de Palafrugell es situen a finals
del segle XIX i principis del XX, amb les primeres cases d’estiueig a Calella i
Llafranc construïdes per famílies benestants del municipi (vinculades a la
indústria del suro) i d’altres zones properes. Dels anys vint fins al quaranta del
segle XX es viurà una nova expansió (especialment a Llafranc) amb l’arribada
de visitants autòctons (barcelonins, sobretot). Seguirà un tercer període de
creixement als anys cinquanta, inicialment amb turistes autòctons i als seixanta
bàsicament estrangers, per tornar a incrementar-se el turisme català a partir
dels setanta.
Val a dir que la consolidació precoç d’un turisme als nuclis costaners de
Palafrugell, basat en l’arrelament al territori i amb un poder adquisitiu mitjà/alt
va fer que, en el període de gran expansió, el fenomen turístic es desenvolupés
d’una manera més controlada que en altres indrets del litoral.
Segons diversos estudis realitzats a la comarca, el perfil del turisme queda
definit com a bàsicament familiar, d’origen bàsicament català (amb una
incidència important de Barcelona), de poder adquisitiu mig-alt, un percentatge
molt alt dels quals repeteixen destinació, possiblement perquè tenen una
segona residència.
Pel que fa a l’empresa turística i, més concretament, la que ofereix serveis
d’allotjament, es tracta majoritàriament d’empreses familiars petites, algunes de
llarga tradició. El sector està agrupat en una sèrie d’associacions de caràcter
supramunicipal. Així, gran part dels hotels de Palafrugell pertanyen a
l’Associació d’Hostaleria Costa Brava Centre. També existeix una agrupació
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d’Apartaments turístics, tot i que en aquest cas el grau de representativitat és
inferior per motius que s’exposaran més endavant.
A nivell d’administració municipal, l’Ajuntament de Palafrugell té un Patronat
municipal de Turisme que participa en campanyes promocionals del turisme
municipal, organitza activitats de manera directa o recolza iniciatives
promogudes per altres entitats del sector. Un dels camps en que es centra
l’actuació del Patronat és en buscar mesures per tal de trencar la forta
estacionalitat, un dels principals problemes que caracteritzen de manera
general el sector turístic. A tal efecte, al llarg de l’any es realitzen una sèrie
d’activitats destinades a atreure la població visitant: gastronòmiques
(“Garoinada”,…), culturals (Festival de Jazz Costa Brava, Cantada
d’Havaneres,…), etc.
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3 ESTAT DE CONSERVACIÓ, USOS I GESTIÓ DE L’ESPAI
LITORAL1

3.1 ELEMENTS D’INTERÈS

3.1.1 Elements del patrimoni natural

Espais d’interès geològic
L’inventari d’espais d’interès geològic realitzat pel Departament de Medi
Ambient de la Generalitat de Catalunya l’any 2000, ha inclòs l’indret de la
Cala Pedrosa (plànol 1). Segons la fitxa de l’inventari, aquest indret està
considerat com el millor exemple de doble emplaçament de granitoides en
una modalitat que s'anomena stopping magmatic. Per aquest procés, la roca
encaixant es fragmenta en blocs angulosos i la infiltració del magma es
produeix a través de les esquerdes. En el cas de Cala Pedrosa, el fenomen
es va produir en dues fases: primer s’encaixa el magma granodiorític en les
fractures produïdes en les corneanes i en una segona el conjunt de
corneanes i granodiorites es torna a fracturar per donar pas a la intrusió de
magma leucogranític.

Hàbitats d’interès comunitari
A la franja litoral del municipi són presents dos dels hàbitats considerats
d’interès comunitari en el marc de la directiva d’hàbitats, un de terrestre i un
de marí. Es tracta dels penya-segats litorals amb ensopegueres endèmiques
(Chritmo-Limonion), inclosos en la categoria d’hàbitats no prioritaris,  i els
alguers de posidònia (Posidonion oceanicae), considerats prioritaris. La
superfície potencial de l’hàbitat al municipi, segons la cartografia d’hàbitats
del Departament de Medi Ambient, és la que es presenta en el plànol 2.
Segons la mateixa font, les comunitats de penya-segats litorals i els alguers
de posidònia tindrien un grau de recobriment del 62,5% i el 87,5%,
respectivament dins l’àrea de distribució potencial Ambdós hàbitats poden
considerar-se rars a nivell de Catalunya.

Comunitats vegetals d’interès
Classificant les comunitats vegetals presents al municipi segons el seu grau
de proximitat es considera d’alt interès el cordó de vegetació de penya-segats

                                           
1 El contingut d’aquest capítol és una síntesi dels aspectes més rellevants d’aplicació al litoral
de Palafrugell tractats als documents Memòria i Diagnosi que formen part dels treballs del
PALS de Palafrugell
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(plànol 1)1. Des del nord de la badia de Llafranc fins el nord del municipi
(exceptuant els trams ocupats per platges, ciutats o urbanitzacions) es
situaria un cordó més o menys continua d’aquesta comunitat de plantes que
toleren la sal, el sol i viuen entre el poc sòl que hi ha a les pedres, formada
per la pastanaga marina i el fonoll marí bàsicament.
S’hi troben espècies singulars com ara la viola arborescent (Viola
arborescens), el plantatge subulat (Plantago subulata subsp. subulata) i la
lleterassa arborescent (Euphorbia dendroides), tàxons propis de roques
calcàries que es troben a les rodalies de Tamariu, no precisament per la
característica del substrat, que és silici, sinó per la condició de termofília que
presenta en general tot el litoral. Altres espècies dels penya-segats o de
roques arran de mar tampoc són massa abundants, com ara Limonium
minutum i L. virgatum.
D’altra banda, la Direcció General de Pesca i Afers Marítims ha cartografiat
les zones amb praderies de posidònia del litoral català i ha definit unes zones
de protecció en aplicació de les normes que les regulen. En aquesta
cartografia, segons l’inventari realitzat el 1992, consten 8 taques d’aquests
herbassars davant la costa de Palafrugell.

Localització dels herbassars Superfície
(ha)

Davant Ses Negres 35,16

Punta del quart 9,97

La Musclera 12,02

La Davallada 29,24

Llafranc 11,98

Llafranc en dins 11,79

Calella N 18,09

Calella S 55,27

Total 185,52

                                           
1 En  la cartografia es representa indiferenciadament de les garrigues de coscoll, donada la
seva distribució en que alternen zones amb predomini d’una o altre comunitat.
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Localitats d’interès per a la fauna
Tot i que no existeixen descripcions bionòmiques completes sobre el fons
marí del litoral de Palafrugell, sí que es tenen algunes referències. Així, cal
destacar dos aspectes: les praderies de posidònia, ja tractades a l’apartat
anterior i les formacions de coral·lígen.
Pel que fa a les formacions de coral·lígen, les dels Ullastres, les Illes
Formigues o, a Tamariu, el Furaió d’Aigua Xelida i la Llosa de la Cala Nova
són conegudes per ser zones d’interès per als bussejadors. Els Ullastres
estan situats a uns 500 metres al sud del Cap de Sant Sebastià i són tres
muntanyes submergides que s’anomenen correlativament d’1 a 3 a mida que
ens allunyem de la costa. Tenen unes profunditats que oscil·len entre els 8 i
els 54 metres, amb grans parets verticals, recobertes de gorgònies vermelles i
grogues, nombrosos nudibranquis, gran varietat de peixos com sards,
morrudes, congres, escórpores, serrans i julivies. També és present el preuat
corall vermell (Corallium rubrum).
Dins de l’ambient terrestre, la conservació d’un ambient humit al llard de la
riera de Cala Pedrosa amb plantes enfiladisses com les heures i l’arítjol,
propicia un espai adient per a la fauna associada a fonts i petits bassals que
aguanten parcialment o total l’estiatge. L’escassa presència d’aquest tipus
d’ambients al front litoral de Palafrugell fa d’aquesta zona una localitat
d’interès a remarcar.

3.1.2 Elements del patrimoni cultural i arquitectònic

Béns Culturals d'Interès Nacional - BCIN
Alguns dels elements patrimonials presents al front litoral de Palafrugell
gaudeixen de la màxima protecció al estar declarats com a "Béns Culturals
d'Interès Nacional" (articles 7 a 14 de la Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural
Català).
En concret aquests elements són el sector del Port Bo de Calella de
Palafrugell (Acord de 25 de juliol de 1995 del Govern de la Generalitat, DOGC
núm.2103 de 20.09.1995) i tots el elements conceptuables jurídicament com a
" castells" (declarats per ministeri legal).
Les cases amb arcades de la platja de Port Bo constiuteixen un exemple
d'arquitectura tradicional,  conservant el traçat dels carrers i porxos a primera
línia de mar. Tot i ser una element urbà, s’inclou com a element d’interès dins
l’àmbit d’actuació d’aquest Pla de Regulació d’Usos del Litoral en tenir
declarat un entorn de protecció.
Els elements inclosos en el concepte de castell, estan declarats BCIN per
ministeri de llei. D’acord amb el contingut de les assenyalades normatives, en
quant a Palafrugell, consultant el Catàleg de Monuments i Conjunts Històrico-
artístics de Catalunya (publicat per la Generalitat el 1991) hi trobem
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declarades amb la màxima categoria els elements que es relacionen a
continuació:

Denominació Codi d’Inventari

Torre de Sant Sebastià de la Guarda R-I-51-5979

Torre de Calella R-I-51-5982

Castell de Cap Roig R-I-51-5983

Font: Catàleg de Monuments i Conjunts Històrico-artístics de Catalunya (publicat per
la Generalitat el 1991).

L’única torre de moros amb entorn de protecció delimitat i declarat, conforme
l'establert en la vigent legislació de Patrimoni Històric pels BCIN és la Torre
de Sant Sebastià de la Guarda (DOGC núm.2120 de 15.11.1995). Es va
començar a bastir l'any 1445. De planta rectangular-absidal atalussada, fa
uns 15 metres d'alçada per 11'50 (E-O) i 6'25 (N-S) metres de base, amb tres
plantes i terrat. En la planta baixa va acollir la primitiva ermita de Sant
Sebastià. Era la principal torre de guaita dins el sistema defensiu de
Palafrugell-Mont-ras. En l'actualitat està adossada a la nova ermita de ermita i
hostatgeria (del segle XVIII). Està en bon estat de conservació. Conserva els
merlets originaris, així com espitlleres i un matacà. És de titularitat municipal.
La Torre de Calella, segons data a la llinda de la poterna, fou acabada l'any
1599. De planta rodona frontalissa atalussada, fa una alçada de 14'50 metres
i 10'30 metres de diàmetre, amb tres plantes i terrat. Per trobar-se en un lloc
propens als atacs fou artillada. Durant la darrera Guerra Civil espanyola fou
presó dels milicians. Bon estat de conservació, amb tots els merlets i
espitlleres en perfecte estat. En l'actualitat està adossada a la façana nord
d'una residència particular.
El Castell de Cap Roig, "Cal Rus" segons la denominació popular, fou
residència i jardí botànic del coronel rus Woevowski i de la seva esposa
anglesa. Dissenyat imitant una arquitectura medieval es començà a construir
l'any 1931. En l'actualitat és propietat de la Caixa d'Estalvis Provincial de
Girona.

Béns Cultural d’Interès Local – BCIL
A la franja litoral de Palafrugell hi ha documentats quatre jaciments
arqueològics:

• Sant Sebastià de la Guarda, poblat ibèric amb estructures
d'habitació ben conservades.

• El Golfet, possible vil·la romana, localitzats fragments de ceràmica i
restes d'un mur.
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• Llafranc, possible lloc d'habitat romà, continuitat del poblament
ibèric de Sant Sebastià. Molt destruït. S'han descobert estructures,
murs, un dipòsit d'àmfores i l'abocador i l'assecador d'una bòbila.

• Puig Bartomeu1, Restes romanes en superfície, es considera
relacionat amb els jaciments de Llafranc i Farena.

Completen la llista de BCIL el Far de Sant Sebastià, la barraca dels Lliris i la
Font dels Ermitans.
Els elements d’interès del patrimoni, cultural i arquitectònic es troben grafiats
al plànol 2.

3.2 GRAU DE PROTECCIÓ

L’espai del PEIN “Muntanyes de Begur” comprèn algunes àrees del litoral i
l’espai marí fins a la cota -60 m de profunditat. Les zones protegides són de
nord a sud les següents: petit espai per sobre de cala Marquesa, de la cala
d’en Roig (sud de Tamariu) fins el cap de Sant Sebastià. El cap Roig, després
d’una recent modificació del Pla d’Espais d’interès natural, ha quedat assignat
a un espai protegit de nova creació anomenat Cap Roig- Castell. Actualment
es treballa en la redacció del Pla Especial de Protecció del medi natural i del
paisatge d’ambdós espais; la proposta de delimitació definitiva és la que es
presenta en el plànol 3.
D’altra banda, el Pla de Ports Esportius de Catalunya (1984) va establir un
mapa de diagnòstic de protecció de la costa. Segons aquesta ordenació, els
trams costers podien situar-se entre 1 (espais que mereix gran protecció,
inclòs àrees de protecció especial) i 4 (espais humanitzats sense protecció
del front litoral). Utilitzant la mitjana ponderada dels diferents trams costers a
nivell municipal es pot construir un índex de protecció basat en el mapa de
diagnòstic que varia entre 1 i 4. El valor de l’índex per la població de
Palafrugell és d’1 (màxima protecció a tot al seu front coster), tanmateix,
l’esborrany del nou Pla de Ports incorpora determinats trams costers del
municipi amb protecció 2, això faria variar l’índex unes petites dècimes per
sobre del valor 1. Aquests trams costers es corresponen amb els trams
litorals no inclosos dins l’espai PEIN.
D’altra banda, la Direcció General de Pesca i Afers ha agrupat els herbassars
de fanerògames marines del litoral de Palafrugell (plànol 1) en tres zones de
protecció. Aquestes zones són objecte de seguiment en el qual participen
algunes entitats de la població.

                                           
1 Inèdit. Fitxa de J Badia i C Martinell.
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3.3 IMPACTES DETECTATS

Sobre el medi terrestre
Un 14% de les espècies de flora citades al municipi corresponen a espècies
al·lòctones. Segons les dades de que es disposa fins al moment aquest elevat
percentatge situaria a Palafrugell com la localitat amb una proporció més alta
d’espècies introduïdes. Aquest fenomen és conseqüència de la intensa acció
humana (jardins, plantacions…) i d’un clima poc fred que permet que aquests
plantes foranies visquin a l’hivern, cosa que no passa a l’interior.
Aquestes espècies poden ser una amenaça per a algunes comunitats
vulnerables com és el cas dels penya-segats litorals, un dels ambients
característics de què disposa el municipi.. A les zones de fàcil accés i les
properes al camí de ronda tendeix a ruderalitzar-se ràpidament i les plantes
al·lòctones provinents dels jardins s’hi estenen amb facilitat. A causa de
l’excessiva freqüentació, les platges de sorra han perdut també la seva
vegetació originària i si alguna cosa podem trobar-hi, no és res més que
espècies ruderals.
Un altre problema que caldria regular és la delimitació de finques amb
tanques que afecta molt negativament la connectivitat biològica, ja de per si
compromesa a causa del desenvolupament urbanístic.
Tanmateix, l’impacte potencial més rellevant que es dóna a la zona, pel que
fa a la zona terrestre del litoral, és la pèrdua d’hàbitats pel creixement
urbanístic. Aquest impacte és especialment significatiu quan afecta a hàbitats
que actualment ja tenen una superfície reduïda i que es troben en mal estat
de conservació: cordons de vegetació de ribera als torrents litorals,
comunitats de penya-segats, boscos litorals…
S’ha analitzat el grau d’artificialització del front coster, mitjançant un índex que
recull el percentatge de front litoral que presenta espai urbà o urbanitzat, o
espais dedicats a activitats industrials o agrícoles, en la franja adjacent a la
zona que queda dins la protecció de la llei de costes. En el cas del terme
municipal de Palafrugell, l’índex d’artificialització és del 62,9 %. Una gran part
d’aquest índex es degut als nuclis poblacionals de Calella, Llafranc i Tamariu i
a les urbanitzacions.
El valor obtingut en Palafrugell se situa una mica per sobre que el de la
mitjana municipal per a la Costa Brava (52,98 %).

Sobre el medi marí
Els impactes més rellevants sobre les comunitats marines que es donen
actualment al municipi són els relacionats amb la freqüentació humana i les
diferents modalitats de pesca.
La presència massiva de banyistes a les platges i a la roca litoral, determina
el retrocés i/o desaparició de determinades espècies, generalment
macroorganismes: lapes, bigars, musclos, petxines, crancs, pel que fa a les
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comunitats superficials. La proliferació d’activitats subaquàtiques provoquen,
en la majoria dels casos sense intenció, mortaldats elevades en organismes,
preferentment sèssils  o colonials com gorgònies, coralls…
L’extracció d’organismes marins vius està regulada a Catalunya a través de
diverses disposicions legislatives1. Tanmateix, no sempre es pot controlar la
freqüència de submarinistes novells a zones sensibles o ecològicament
importants on els efectes negatius derivats d’una mala actuació, voluntària o
no, poden ser molt importants. També són un factor potencial d’impacte la
presència d’un gran nombre d’embarcacions de temporada, sobretot en els
seus punts de fondeig, especialment a les cales i a la roca litoral. Les àncores
poden destruir el fons submarí.
La pesca artesanal comporta uns efectes menors si es compara amb la pesca
d’arrossegament, que s’ha considerat que no es dóna al litoral de Palafrugell,
però s’hauria de controlar el nombre de pescadors per àrea. La que si és un
problema és la pesca esportiva amb canya o la pesca esportiva a pulmó, de
gran proliferació en els últims anys i amb un control mínim actualment, ja que
té uns efectes importants sobre cefalòpodes i exemplars juvenils de peixos,
també l’extracció massiva de determinades espècies per esdeveniments
típics (“garoinada”), o la comercialització de noves espècies per restauració
(actinias, anèmones, ...) produeixen un efecte important sobre la
presencia/absència d’espècies i sobre la grandària mitjana de les seves
poblacions. No s’han pogut analitzar dades concretes referents a l’estat de les
poblacions al municipi de Palafrugell.
Alguns dels impactes especificats anteriorment (freqüentació, pesca,...)
comporten la reducció o empobriment de determinades comunitats. La
demanda per part d’alguns sectors d’introducció de nous habitats a la zona,
com seria el cas de biòtops submarins o l’enfonsament d’embarcacions
antigues, haurà de ser estudiada més en detall.
Malgrat la inexistència d’activitats industrials a la zona, la presencia massiva
d’embarcacions en el front litoral determina que en l’encès i apagat de motors
s’aboquin olis i derivats del petroli a l’aigua marina. Aquest abocaments a
prop de les zones de bany poden presentar problemes. Així i tot, els anàlisis
de la Junta d’Aigües sobre la qualitat de les aigües de bany semblen indicar
que, probablement com a conseqüència de la renovació de l’aigua a la zona,
aquesta problemàtica sigui poc rellevant. Tanmateix, algunes fotografies
aèries mostren iridassions per presència de combustibles en superfície a les
aigües litorals.
De la mateixa manera, aquests controls assenyalen una bona qualitat
microbiològica de les aigües, conseqüència directa de la manca
d’abocaments d’aigües residuals. Tanmateix, cal tenir en compte que encara
hi ha alguns emissaris d’emergència a la zona (Calella, Tamariu…) que
funcionen quan hi ha un increment dels efluents que no poden ser absorbits
                                           
1 Ordre 4 Abril de 1995; Decret 291/1983 sobre extracció de corall, modificat i desenvolupat
per disposicions posteriors.
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per la xarxa de clavegueram, per exemple en episodis plujosos. Alguns valors
relativament alts dels paràmetres microbiològics mesurats a les platges de
Calella podrien tenir relació amb aquests episodis.
Finalment, esmentar els dragats periòdics del port esportiu de Llafranc,
problemàtica de difícil solució.

3.4 USOS DEL LITORAL, ORDENACIÓ I INFRAESTRUCUTRES

3.4.1 Població resident i població flotant

Les estimacions realitzades per al càlcul de la població flotant han donat una
xifra de 30.011 persones com a població visitant resident al municipi en
èpoques de màxima ocupació. D’altra banda, en l’estudi que es du a terme
des del Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CEAB) per cercar uns
indicadors als municipis litorals de Catalunya, el càlcul que es realitza per a la
obtenció de la població base dóna una xifra molt semblant (31.311 habitants
al 1999). El repartiment estacional d’aquesta població, extrapolant al municipi
les dades d’un estudi d’estacionalitat realitzat pel Patronat de Turisme Costa
Brava – Girona és el que es mostra a la figura següent:

Evidentment, la major part d’aquesta població flotant es concentra als nuclis
costaners. Així, considerant la població flotant estimada anteriorment,
concentrada als nuclis de Calella, Llafranc i Tamariu s’obté una població
màxima estacional de 31.337.
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Figura 5.1.VI: Repartiment estacional de la  població
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3.4.2 Ocupació turística del recurs platja

Índexs d’ocupació
El terme municipal de Palafrugell disposa de 41.400 m2 de superfície de
platges i cales. Les més importants en quant a ús turístic són les que es
troben adjacents a les zones urbanitzades, que precisament coincideixen amb
les platges més amples i de sorra mitja a gruixuda.

Nom Longitud (m) Amplada (m) Superfície (m2)

Tamariu 220 40 8.800

Llafranc 330 40 13.200

Canadell 200 27 5.400

Malaspina 47 12 564

Port Bo 190 15 2.850

En Calau 75 17 1.275

Port Peregrí 82 30 2.460

Sant Roc 57 16 940

El Golfet 75 20 1.500

Font: Elaboració pròpia a partir de la Guia Municipal de Palafrugell.

L’anàlisi efectuada a partir de les diverses fonts mostra una intensa ocupació
de les platges en general. Pel que fa a la sorra, a la zona d’usos comuns, els
ratis mostren un espai de 2,24 m2 per usuari en èpoques de màxima
ocupació, quan els estàndards comunament acceptats fixen el valor raonable
en 5. La situació, segons els càlculs en que s’han basat les estimacions seria
pitjor a Calella i milloraria a Llafranc, assolint un valor dins els límits
acceptables a Tamariu (5,32 m2 per usuari). Tanmateix, les fonts consultades
apunten a un nivell de sobreocupació a totes les platges, al qual
contribueixen, no només el nombre de persones usuàries de les platges sinó
la pressió dels diferents usos específics (barques, patins, piragües…).
Les concessions per ocupació temporal de la zona litoral en serveis de
temporada estan regulades en el Pla d’Usos i Serveis que anualment és
elaborat per l’Ajuntament en virtut de l’autorització concedida per
l’administració competent, en aquest cas el Servei Provincial de Cotes de la
Demarcació de Costes de Catalunya (MIMAM). Des de l’any 1996, segons la
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memòria del pla, es manté el nombre de boies autoritzades, establerta previ
sondeig entre les entitats que es dediquen al varatge d’embarcacions.
Tanmateix, la percepció tant d’algunes d’aquestes entitats com de les
administracions competents, en aquests cas del Servei de Costes és de que
existeix una pressió excessiva dels usos especials (embarcacions, patins….)
sobre la utilització comuna (bany, passeig, estada…) de l’espai litoral. De fet,
la única platja balissada per a ús exclusiu dels banyistes és la del Golfet.
Totes les altres tenen espai reservat per a embarcacions bé a la sorra, bé a
l’aigua o en ambdues. La superfície útil de les platges queda reduïda per
terme mig a un 80% de la seva superfície total, els casos més extrems serien
els de les platges del Port d’en Calau i el Port Bo. Això tenint en compte,
l’estricte compliment de les normes d’ús. Ara bé, algunes informacions
apunten a que no és així.
De fet la retirada de la bandera blava a la platja de Tamariu en la campanya
de l’any 2000 va ser deguda explícitament a l’incompliment de la llei de
Costes en l’aspecte que fa referència a l’excés d’embarcacions a la sorra i a
l’aigua. També s’esmenta, en altres informes, el reiterat incompliment per
excés d’ocupació de les terrasses al passeig de Tamariu.
Aquesta valoració de sobreocupació no és nova, ja que la pròpia diagnosi per
la revisió del planejament feta l’any 1982 ja fixava un grau de saturació de les
platges de Calella, Llafranc i Tamariu d’un 270%, 120% i un 86%
respectivament. També és coincident la valoració de la ocupació que es fa en
el marc de les visites d’inspecció per valorar la qualitat de les platges.

Embarcacions i ports esportius
Amb 140 amarradors (només amb el 7 % de lloguer), el port esportiu de
Llafranc és el port de Palafrugell. Construït al 1966, des del primer moment ja
va suscitar controvèrsies. Les negociacions duraren tres anys fins que el Club
Nàutic Llafranc, entitat que el gestiona, obtingué el permís per a iniciar les
obres.
El port presenta una amplada en el freu de 50 m i un calat mitjà de 2 m. Des
dels primers temporals esdevinguts posteriorment a la seva construcció, es va
poder comprovar com el dic va fer modificar l’equilibri natural de la platja: els
temporals són reconduïts cap a l’oest per efecte de l'escullera i el port s’omple
de sorra. Abans de la temporada turística cal dragar el port i restituir la forma
de la platja.
Entre els serveis que ofereix el hi ha els de reparació i manteniment
d’embarcacions, així com el subministrament d’olis i carburants.
En temporada alta, el port és insuficient per a la gran quantitat
d’embarcacions que hi ha en aquest front litoral i això determina la necessitat
de col·locar boies i altres infraestructures de temporada. La necessitat de
recer per a la gran quantitat d’embarcacions que s’observa en temporada en
els nuclis poblacionals costers de Palafrugell determina la col·locació de 215
boies a la badia de Llafranc (zona “sa Venècia”) i 91 places prop del port.
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També hi ha autorització d’ammarratge en boies a les zones litorals de
Tamariu (Aigua dolça i els Lliris) i Calella (Canadell, Port d’en Calau, Port Bo i
platges de Sant Roc). Així doncs s’han de comptabilitzar 9471 embarcacions
en boia i 480 a la sorra de les platges del municipi (aquesta última dada és
del diagnòstic de revisió del PGOU de l’any 1983 per tant es de preveure un
augment numèric en l’actualitat).
Les embarcacions localitzades fora del port, sumades a les 140 amarres del
port esportiu de Llafranc determinen un parc nàutic de 1567 embarcacions.
Això implica que, en saturació d’ús, l’espai de línia de costa per embarcació
és de 7,34 m.
Altres instal·lacions esportives nàutiques en el municipi (aquestes sense port
esportiu) són el Club Nàutic Tamariu i el Club de Vela de Calella de
Palafrugell. També existeixen a Calella de Palafrugell, dues empreses que
realitzen transport marítim de passatgers amb “jet-foils” així com llocs de
lloguer d’embarcacions.

Esports submarins
D’acord amb el Decret 54/2000, de 25 de gener, pel qual s’estableixen els
requeriments mínims per al funcionament de centres d’immersió, aquests han
de sol·licitar autorització prèvia a la Dir. Gral. de Pesca i Afers Marítims per
exercir la seva activitat. A Palafrugell hi ha quatre empreses autoritzades, una
a Tamariu, una a Calella i dues a Llafranc:

STOLLI’S CENTRE DE BUSSEIG, Platja de Tamariu, Tamariu.
POSEIDON NEMROD CLUB, Platja del Port Pelegró, Calella.
TRITON DIVING CENTER, Pça. dels Pins, 3 Llafranc.
SNORKEL CENTRO DE BUCEO TURÍSTICO , Mas Vermey,

Llafranc.
Les immersions més maques es localitzen als Ullastres (enfront de Llafranc; -
10 – -50 m), la Llosa de Cala Nova o Canons de Tamariu (enfront de Tamariu;
-14 – -35 m), i una mica més apartat del terme municipal, les illes Formigues
(-5 – -35 m). Altres immersions interessants poden trobar-se en els penya-
segats del cap de Planes, de la Punta de la Torre a la Punta d’En Blanc, al
cap de Sant Sebastià, al Tabal, al túnel del cap de Frares, i al Furió d’Aigua-
Xelida i a la seva cala.

3.4.3 Infraestructures i serveis

Emissaris submarins
Actualment tot el municipi està cobert pel sistema de clavegueram amb destí
a la depuradora, amb la qual cosa no es donen abocaments a la llera pública
                                           
1 Dades extretes del Pla d’Ordenació del litoral de l’any 2000.
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o al mar reconeguts com a tals. Tanmateix, el funcionament del sistema dóna
lloc a alguns abocaments en moments puntuals: segons les dades del SIG del
Departament de Medi Ambient, en el terme municipal de Palafrugell hi ha cinc
emissaris submarins, un situat a Tamariu (el qual té la categoria de principal),
dos a Calella i dos més a Llafranc  (en ambdós casos un és d’emergència i
l’altre en servei).
Actualment només s’utilitza l’emissari de Tamariu i a l’hivern, quan les
despeses de bombament de l’aigua residual, tenint en compte que la població
disminueix durant aquest període i que per tant el volum d’aigua residual
generat és menor, no justifiquen la seva depuració, segons el Consorci de la
Costa Brava. Aleshores l’aigua residual va a parar directament al mar a través
d’aquest emissari submarí.

Serveis turístics
La oferta turística complementària a Palafrugell és recolza en un bon nombre
d’establiments de restauració i afins (bars, cafeteries…) i diverses empreses
de serveis relacionades amb les activitats nàutiques i esportives.
Alguns d’aquests serveis són de temporada, bé perquè els establiments tot i
ser fixos només obren en temporada turística, bé perquè són mòbils i només
s’instal·len durant la temporada turística. És el cas dels serveis de temporada
de terrasses de bars, lloguers de patins, lloguers d’hamaques, etc., que
ocupen la platja o l’espai annex i que queden regulats pel Pla d’Ordenació i
Usos del litoral que elabora anualment el propi ajuntament.
Els tres nuclis de la costa compten amb clubs nàutics. El Club Nàutic Llafranc,
gestiona el port esportiu d’aquesta localitat i ofereix els serveis de
subministrament de combustible i manteniment i reparació d’embarcacions.
Les altres dues entitats són el Club de Vela Calella i el Club Nàutic Tamariu,
que no disposen d’instal·lacions fixes pròpies. Completen l’espectre
d’activitats econòmiques dedicades als serveis nàutics i marítims:

• 4 empreses de submarinisme (2 a Llafranc, 1 a Calella i 1 a
Tamariu)

• 2 empreses de transport marítim de passatgers per mitjà de “jet-foil”

• 1 empresa de lloguer d’embarcacions
Pel que fa a instal·lacions fixes, el municipi disposa d’un port esportiu (o
“embarcador”, segons la classificació legal) a Llafranc, gestionat pel Club
Nàutic Llafranc. Té una capacitat de 140 amarradors –dels quals només el
7% són de lloguer- però actualment està saturat, superant les 150
embarcacions. Presenta una amplada a la bocana de 50 m i un calat mitjà de
2 m. Entre els serveis que ofereix hi ha el de reparació i manteniment
d’embarcacions, així com el subministrament d’olis i carburants.
El port de Llafranc va generar polèmica des de que es va projectar la seva
construcció, tant pel seu disseny, com per la modificació que va originar en el
perfil de la platja de Llafranc i, en conseqüència el seu paisatge. Des de ben
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aviat es va poder comprovar (primers temporals) com l’existència de
l’escollera del port ha modificat l’equilibri natural de la platja. A més, per la
orientació de la bocana el port presenta problemes de rebliment que fan que
s’hagi de dragar periòdicament, cosa que resulta problemàtica donat que la
sorra es llença a la platja de Llafranc per restituir la seva forma cada
temporada.
Les platges de Palafrugell que han estat objecte del distintiu l’any 2001 són la
platja de Llafranc i la platja del Canadell a Calella. Respecte als anys
anteriors han perdut la qualificació les platges de Tamariu (bandera blava fins
l’any 2000) i del Port Bo (bandera blava fins l’any 1999), en ambdós casos,
però, la pèrdua del distintiu ha estat per motius aliens a la qualitat de l’aigua
de mar (veure capítol sistemes naturals).

Rutes i itineraris senyalitzats
El GR-92 entra al municipi pel nord, des de Begur, vorejant la urbanització
d’Aigua Xelida i travessa el nucli de Tamariu per anar a trobar el camí de
ronda costaner a la Musclera. Des d’aquí, remunta la riera de Pedrosa, voreja
Sant Sebastià i ja no deixa el litoral fins el Golfet.
Aquest sender de Gran Recorregut coincideix, en alguns trams, amb el camí
de ronda litoral. Aquest es pot seguir des de Cala Pedrosa a totes les cales
de Calella i fins a Llafranc i des de Cala Pedrosa a la platja dels Lliris de
Tamariu. Hi ha un altre tram a Aigua Xelida, des de les Trones a Ca la
Ventosa. Aquests camins de ronda estan sent objecte d’alguns projectes de
recuperació i re-condicionament, en el marc d’un conveni entre la Direcció
General d’Urbanisme del Departament de Política Territorial i Obres
Públiques de la Generalitat de Catalunya i la Dirección General de Costas del
Ministerio de Medio Ambiente. L’estat d’aquests projectes és el següent:
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Tram Projecte Execució

Aigua Blava – Aigua Xelida

aprovació inicial
17/10/2000

aprovat definitivament

en fase
d’expropiacions

Aigua Xelida – Tamariu en projecte

Tamariu – Cala Pedrosa

(pavimentació)

aprovació inicial
22/1/2002

aprovat definitivament

en execució ?

Cala Pedrosa – Sant Sebastià

(pavimentació)

aprovació inicial
22/1/2002

aprovat definitivament

en execució ?

Sector del Pinell
(pavimentació) fase de redacció

Llafranc i Calella fet el 1994

El Golfet 1991/1993

Cap Roig – la Fosca en projecte

Font: Ajuntament de Palafrugell.
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4 DESENVOLUPAMENT NORMATIU

4.1 REGULACIÓ GENERAL D’USOS

Usos i actuacions admesos
a) Les activitats balneàries, afins i de lleure pròpies de les platges i el litoral
b) La pesca amb canya
c) El passeig,  el senderisme, la divulgació naturalística i les activitats
científiques o docents
d) En general, les activitats que es desenvolupen sense afecció als sistemes
naturals i que són congruents amb el caràcter demanial públic de la zona
marítim terrestre
e) Infraestructures i instal·lacions d’accés, d’acord amb les normes d’aquest
Pla
f) Instal·lacions de temporada destinades al servei dels banyistes,
dimensionades i dissenyades d'acord amb les Normes d’aquest Pla.
g) Instal·lacions que resultin imprescindibles per a garantir la seguretat de les
persones i la navegació
h) Actuacions de recuperació dels sistemes naturals i del paisatge

Usos prohibits
En general, s'entendran com a usos incompatibles en l’àmbit del Pla d’usos
del litoral aquells que no siguin congruents amb l'article anterior, i
expressament, els que són detallats a continuació:
a) Les activitats industrials, incloses les mineres o extractives, tant a la
zona terrestre com a la marítima.
b) Les activitats d'emmagatzematge de qualsevol producte o residu, llevat
que tinguin relació amb la naturalesa, la destinació i la producció agrícola,
ramadera i forestal de la finca.
c) El tractament o l'eliminació de qualsevol tipus de residu, inclosos els
ramaders, els agrícoles i els forestals.
d) L'abocament de residus, deixalles i altres objectes, com també dipòsits de
vehicles, ferralla i elements similars.
g) La repoblació, la plantació o l'alliberament d'espècies silvestres,
vegetals o animals, no autòctones.
i) Usos esportius susceptibles d'originar nivells sonors alts, erosió del sòl o
d'altres alteracions significatives dels sistemes naturals
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j) Usos de lleure o lúdic-culturals susceptibles d'originar nivells sonors o
d'altres alteracions significatives
i) L'acampada,  en qualsevol de les seves modalitats.

Es proposa la consideració de paisatge obert per a tota la façana litoral
A efectes d'aplicació de l'article 7.1 de la Llei 12/1985, d'espais naturals, la
totalitat de l'àmbit del Pla pot tenir la consideració de paisatge obert. Com a
conseqüència, hi serien d’aplicació les normes següents:
a) No es permet la instal·lació de cartells de propaganda i d'altres elements
similars que limitin el camp visual per a la contemplació de les belleses
naturals, trenquin l'harmonia del paisatge o desfigurin les perspectives.
b) La instal·lació de repetidors radioelèctrics, estacions de telefonia o d'altres
infraestructures col·lectives d'impacte visual anàleg a les mencionades sols
s’admet en els casos en els quals es justifiqui el seu interès públic i necessitat
social i l'absència d'alternatives viables equivalents que no afectin l’espai.

4.2 CRITERIS PER A LA LOCALITZACIÓ I MANTENIMENT
INFRAESTRUCTURES I SERVEIS TÈCNICS

En general, en l’àmbit del Pla regirà un principi de baixa o nul·la
artificialització. Tot i això, s’ha de preveure algunes possibles excepcions. En
aquest cas seran d’aplicació les directrius següents:
La localització d'instal·lacions i serveis tècnics (dipòsits d’aigua,
transformadors elèctrics, conduccions d’aigua o elèctriques…) dins l'àmbit del
Pla només s’admet en els casos en els quals es justifiqui: a) el seu interès en
relació amb la gestió de l’espai, b) el seu interès públic i, en aquest cas,
l'absència d'alternatives viables equivalents fora de l’àmbit del Pla.
En les obres d'infraestructures públiques o privades, incloses les referides a
serveis tècnics o urbanístics, s’han de minimitzar els efectes sobre el medi
natural i l'impacte paisatgístic i prendre, quan s'escaigui, mesures per a la
restauració o el condicionament de les àrees alterades.
En aquells casos que sigui preceptiu d’acord amb la legislació general sobre
avaluació de l'impacte ambiental, o de la legislació sectorial sobre espais
naturals, prèviament a l’autorització de  les obres es tramitarà el procediment
d’avaluació d’impacte ambiental corresponent.

4.3 PROTECCIÓ DE L’ACCÉS PÚBLIC A LA ZONA DE DOMINI PÚBLIC
MARÍTIM TERRESTRE

D'acord amb la Ley 22/1988, de costas, l'ús i l'accés a la zona de domini
públic marítim terrestre, i a les platges en concret, és general i lliure. Les
úniques limitacions al seu ús són les establertes per l'esmentada Llei per
garantir aquest dret i per la legislació aplicable en els espais naturals protegits
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i, en concret, les pròpies determinacions que aquest Pla especial estableix
per a la protecció dels seus sistemes naturals.
No es podrà construir cap tipus de tanca a la zona de domini públic marítim
terrestre ni a la zona de servitud de trànsit que impedeixi l’accés a la platja.

4.4 SERVEIS DE TEMPORADA

Gestió de les concessions per usos i serveis de les platges

a) El Pla d’usos i serveis de les platges limitarà les instal·lacions o
construccions, i en general els serveis de temporada que comportin
l'ocupació, temporal o permanent del domini marítim terrestre, a aquelles
platges on aquests usos han estat fins ara habituals i l’accés es força massiu.
A la resta, hi hauria de prevaler el criteri de nul·la artificialització, llevat del
normal accés de les persones.
b) Es promourà un ús eficient de la zona marítim terrestre, introduint criteris
de baixa i alta temporada. A aquests efectes el mencionat pla podrà establir
limitacions segons la temporada respecte aquelles concessions i serveis que
no siguin imprescindibles per a l’ús balneari, en particular en aquelles platges
on s’han observat un tasses d’ocupació excessiva. Així mateix, podrà introduir
criteris d’especialització de les diferents cales, procurant una oferta suficient
de platges destinades al bany lliures d’usos especials.
c)  En el termini de 4 anys, la revisió del Pla d’usos i serveis ha de comportar
una reducció de l’afecció a les platges destinades preferentment al bany per
part de les zones d’ancoratge. A aquests efectes, es promourà que les
concessions s’ordenin d’acord amb la temporada i la màxima optimització i
eficiència de l’espai en concessió, amb la utilització si és els cas de diferents
sistemes d’ancoratge o amarratge. L’objectiu es assolir una reducció en
superfície i un nova distribució dels actuals camps de boies que faci possible
gaudir una proporció suficient de mar obert davant les platges.
d) Atesos el bons resultats assolits a l’entorn immediat de platja de Tamariu,
es promouran noves iniciatives de pacificació del trànsit i reordenació de
l’espai viari, (incloent si és el cas el subsòl) adjacent a les platges, en
particular aquelles que tendeixen a la congestió. Aquests projectes hauran de
considerar específicament la localització d’usos i serveis fins al moment
situats a la zona marítima terrestre per tal de promoure la millora ambiental
d’aquesta. Un cop executats, el Pla d’usos i serveis de les platges han de
considerar de forma preferent els nous espais habilitats.
e) L’Ajuntament establirà les mesures oportunes d’ordre normatiu i de gestió
per a garantir que els serveis i usos instal·lats es desenvolupen d’acord amb
les concessions i autoritzacions corresponents. A aquests efectes podrà
promoure un conveni de col·laboració amb el Ministeri de Medi Ambient.
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f) L’establiment d’aquelles concessions com ara la varada de barques i altres
artefactes nàutics o altres usos especials, susceptibles d’una delimitació poc
precisa sobre el terreny, comportaran l’obligació d’abalissament de l’àrea a
càrrec del concessionari, d’acord amb les condicions establertes per
l’Ajuntament.

4.5 PUNTS D'EMBARCAMENT I ALTRES INSTAL·LACIONS

En el Pla es distingiran les zones on l'establiment d’infraestructures,
instal·lacions, o punts d'embarcament i desembarcament són admeses, sense
perjudici de la legislació sectorial aplicable, en particular el Pla de Ports, el Pla
d’espais d’interès natural i d’avaluació d’impacte ambiental.

4.6 OBRES

S’admeten les obres de manteniment i consolidació de les edificacions
preexistents que tinguin la cobertura jurídica adequada, en particular les
obres de restauració i conservació de les edificacions catalogades a patrimoni
cultural, b) obres que es derivin dels programes de recerca científica
degudament autoritzats, c) obres relacionades amb el manteniment de la
xarxa pública d’accés i el camí de ronda en particular

4.7  XARXA D’ACCÉS. DIRECTRIUS PER A L'ORDENACIÓ, EL
MANTENIMENT I EL CONDICIONAMENT.

Es proposa mantenir el caràcter pedestre de la xarxa actual. En qualsevol
cas, les actuacions s'han de fer d'acord amb la protecció de determinades
espècies i comunitats vegetals considerades d’interès. Concretament, la
recuperació del camí de ronda o la millora dels accessos ha de tenir en
compte la conservació de les comunitats de limònium i fonoll marí localitzades
en el roquissar.
En les àrees de roquissar, en general es promou un condicionament dels
itineraris que no comporti pavimentació, ni enjardinament o il·luminació, llevat
d'aquells casos on l'obra civil o la il·luminació s’estimi necessària,  per garantir
condicions suficients de seguretat de les persones o evitar processos d'erosió
de l'esplanada.

4.8 CRITERIS PER A LA ZONA DE SERVITUD I DE PROTECCIÓ DE LA
ZONA MARÍTIMO- TERRESTRE

4.8.1 Tanques i edificació.

Qualsevol obra en la zona de servitud de la protecció de la zona marítim -
terrestre requereix l'autorització prèvia del Servei de Costes del Departament
de política Territorial i obres públiques. En qualsevol cas, en aquesta zona es
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proposa incidir en la regulació d’usos, de les condicioans d’edificació, del
sorroll admissible i la il·luminació exterior, en particular a les zones adjacents
a les àrees de roquissar.

4.8.2 Opcions per a la revisió del planejament urbanístic

Part del front litoral de Palafrugell, encara que classificat com a sòl urbà,
manté característiques o elements d’interès natural i paisatgístic, que
incideixen molt directament sobre la franja estrictament costanera. És per això
que resulta oportuna una regulació que fixi com a inalterables determinats
paràmetres i factors urbanístics. Es proposa establir com a permanent, a
efectes de la protecció del litoral, els coeficients reduïts d’ocupació, alçada de
l’edificació i la protecció de la coberta forestal a la zona ???. Igualment caldria
regular els tancaments de parcel·les que donen a la zona marítim terrestre,
impulsant determinades característiques (integració, permeabilitat, baixa
alçada, etc) .
Per a les parcel·les no ocupades s’hauria d’estudiar la possibilitat d’incentivar
els usos col·lectius, en front dels estrictament privats. Aquesta mesura
contribuiria a una major socialització del litoral, actualment limitat en els fronts
urbans quasi exclusivament a l’estricte domini públic.



ANNEX



Tal i com s’ha esmentat en la introducció d’aquest document, el Pla de
Regulació d’Usos del Litoral no pot solucionar per sí sol la problemàtica
associada a la sobreocupació del litoral en el màxim d’ocupació estacional, sinó
que s’ha d’entendre com un instrument complementari d’altres iniciatives
orientades a distribuir la pressió sobre el litoral tant en l’espai com en el temps.
Per tal d’il·lustrar aquesta apreciació s’ha fet un càlcul teòric, consistent en
analitzar, si podia ser molt significativa la reducció de la taxa d'ocupació de la
platja (concessions de serveis i usos especials) respecte l'índex m2/usuari.
S’ha avaluat la millora potencial en la taxa de m2/usuari de la platja com a
solarium, fixant una ocupació=0 pel que fa a altres usos, molt difícil d’assolir
d'altra banda. Tot i això, com es pot veure en la taula adjunta, a Llafranc i,
sobretot, Calella la situació no millora significativament (força lluny del 5
m2/usuari que es recomanen com a superfície mínima per a la situació de
confort.

Superfície Ocupació S. Útil % Usuaris
Index m2

usuari (sòl
útil)1

Index màxim
potencial
m2/usuari

Millora
potencial

(%)

Tamariu 11.780 1.200 10.580 89,8% 1.689 6,26 6,97 0,11

Llafranc 14.190 2.908 11.282 79,5% 3.466 3,26 4,09 0,26

Calella 15.430 2.599 12.831 83,2% 9.851 1,30 1,57 0,20

TOTAL 41.400 6.707 34.693 83,8% 5.155 6,73 8,03 0,19

                                           
1 Segons dades d’ocupació actuals
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