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0. INTRODUCCIÓ
0.1. ANTECEDENTS
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 municipi de Palamós s’adherí a la Carta d’Aalborg el 30 de
juny de 1998.
El 1996 es dugué a terme, a Lisboa, la II Conferència europea de 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 de
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. EL

COMPROMÍS

DE

PALAMÓS

PER

A

DUR

A

TERME

L’AGENDA 21
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 Palamós 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. OBJECTIUS
Els objectius bàsics del Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat de Palamós són:
Î

Oferir un coneixement ambiental, econòmic i social del territori de
Palamós de manera que els consistori pugui programar la seva política
municipal, seguint els criteris de desenvolupament sostenible.

Î

Convertir el PALS en l’eina clau i punt de partida per tal que Palamós
pugui desenvolupar la seva Agenda 21 Local.

Î

Potenciar i orientar el desenvolupament local cap a un horitzó d’un major
aprofitament sostenible dels recursos amb el mínim impacte sobre el
medi.

Î

Fomentar la participació dels agents locals, grups d’opinió, col·lectius i el
conjunt d’habitants de Palamós en aquest procés.

Î

Establir estratègies ambientals integrades per sobre d’un enfocament
sectorial.
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Î

Establir una sèrie d’actuacions amb prioritats definides, per impulsar el
desenvolupament econòmic, social i ambiental del municipi.

0.4. PLA D’ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT
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:
Î

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.

Î

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.

Î

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 qualitatactivitats 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. FASES DE TREBALL
El procés d’elaboració del PALS s’estructura en quatre fases que mantenen una
clara relació entre ells:
Î

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).
Î

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.

Î

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.

Î

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. DIAGNOSI

ESTRATÈGICA

DEL

PLA

D’ACCIÓ

LOCAL

PER A LA SOSTENIBILITAT DE PALAMÓS.
El present document, la diagnosi estratègica del Pla d’Acció Local per la
Sostenibilitat de Palamós, 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 Palamós
en termes de sostenibilitat 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:
Î

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

Î

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

Î

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. ANÀLISI
Î

El medi físic ha condicionat la situació territorial de Palamós.

Palamós se situa en una zona on convergeixen el massís de les Gavarres, les
Muntanyes de Begur (prolongació cap al litoral de les Gavarres) i el Corredor de
Palafrugell (una extensió cap el sud de la Depressió de l’Empordà).
La major part del nucli poblacional està situat a la zona més planera del Corredor
de Palafrugell. Així, la zona de la plana situada a la franja litoral, ha estat ocupada
pel nucli urbà de la vila de Palamós, i la zona planera més interior ha estat ocupada
pel nucli de Sant Joan de Palamós, de dimensions més reduïdes, i per conreus, ja
que la plana presenta la major riquesa de sòls del municipi.
La zona de les Gavarres i de les Muntanyes de Begur, estan ocupades en gran part
per sòl forestal, tot i que hi existeixen algunes urbanitzacions associades
principalment a l’activitat turística del municipi.
Î

Zona de gran riquesa geològica.

Dins el terme municipal de Palamós, hi ha una delimitació d’espai d’interès geològic
(geozona) recollida a l’Inventari d’Espais d’Interès Geològic de Catalunya. La
geozona forma part del domini dels Catalànids i s’anomena Cap Gros, La Fosca i
Sant Esteve. Inclou tres geòtops: Cala Margarida i Cap Gros (vessant sud), Cap
Gros (vessant NE) i Sant Esteve-Punta d’es Castell.
La riquesa de la geozona es base en una gran varietat de roques plutòniques,
filonianes i metamòrfiques d’origen endogen, molt visibles i interpretables gràcies a
les òptimes condicions d’aflorament al llarg de la franja costanera.
Aquesta geozona pertany a la Zona Marítimo-terrestre (ZMT) i a la franja
immediata destinada a serveis turístics i de lleure.
En els darrers anys s’ha produït un considerable creixement de les zones
urbanitzades immediatament adjacents a la ZMT. Així, la geozona presenta
amenaces derivades de l’excessiva antropització: runes d’antigues instal·lacions
abandonades (al camí de ronda), actuacions extractives de roques i minerals als
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propis aflorament i acumulacions en punts concrets de residus derivats de l’activitat
de pesca amb canya. S’evidencia una gradual destrucció de l’entorn paisatgístic,
especialment greu a la vessant sud de Cap Gros.
Î

Vulnerabilitat de la massa d’aigua: pressions altes i moderades
sobre els aqüífers.

El municipi de Palamós se situa sobre els aqüífers de la Riera d’Aubi, que forma
part de la massa d’aigua dels al·luvials de la baixa Costa Brava. La vulnerabilitat,
del conjunt d’aqüífers que formen la massa d’aigua, ha estat considerada alta.
Aquest fet es fonament pel caràcter lliure dels aqüífers, ja que connecten amb el riu
i alhora el gruix no saturat que presenten aquest aqüífers és relativament baix.
Les pressions que reben els aqüífers de la Riera d’Aubi sobre l’estat químic, segons
l’ACA, són:


Agricultura intensiva. La principal amenaça a la bona qualitat de
l’aigua subterrània de l’aqüífer, 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 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’Agència Catalana de l’Aigua (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
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les extraccions totals i l’alentiment o aturada del processos d’intrusió marina iniciats
en dècades anteriors.
1.2. PUNTS FORTS
PUNTS FORTS –MEDI FÍSIC
Î

Diversitat orogràfica i paisatgística. Zones d’alt valor paisatgístic, com
les zones forestals de les Gavarres i els relleus litorals de les
muntanyes de Begur, ambdós inclosos al PEIN.

Î

El mosaic agroforestal de la plana al·luvial realitza la funció de
connector ecològic, facilitant el pas de fauna.

Î

Existència d’un espai d’interès geològic (geozona) que inclou tres
geòtops.

Î

Es tendeix a la disminució de la pressió extractiva sobre els aqüífers.

Î

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

Î

Espais geològics que són un gran recurs didàctic per a diferents nivells
educatius.

1.3. PUNTS FEBLES
PUNTS FEBLES –MEDI FÍSIC
Î

Rieres i torrents amb curs d’aigua intermitent.

Î

Presència de recursos hídrics subterranis molt vulnerables a la
contaminació (sobretot nitrogenats) i a la intrusió salina (segons
l’ACA).

Î

L’excessiva antropització de la zona costera afecta la gran riquesa
geològica de la geozona.

Î

Increment de la demanda d’aigua en període estival. Necessitat de dur
aigua d’altres conques.
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PUNTS FEBLES –MEDI FÍSIC
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Î

L’excessiva antropització de la zona costera afecta la gran riquesa
geològica de la geozona.

Î

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

Î

Diferents pressions afecten als recursos hídrics subterranis del territori

Î

Perill d’impermeabilitzar la zona de càrrega natural de l’aqüífer si
s’urbanitza la plana al·luvial.

2. Anàlisi del territori
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2. ANÀLISI DEL TERRITORI
2.1. ANÀLISI
Î

Municipi costaner poblat.

Palamós, amb 13,98 km2, és un municipi costaner que acull una població de 18.161
habitants (any 2009). La seva densitat de població, 1.299,1 hab/km2, és molt més
elevada que la mitjana de la comarca (189,5 hab/km2) i de Catalunya (232,8
hab/km2). El fet de ser un municipi costaner dóna cert poder d’atracció de població.
El Pla Director Territorial de l’Empordà estableix per a Palamós 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.
Î

La superfície ocupada pels diferents usos existents en el territori
no han variat significativament en les últimes dècades

L’ús del sòl dominant al llarg de deu 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 hi havia un 43%
del territori palamosí ocupat per boscos; l’any 2003 n’hi havia un 45,3%.
La zona conreada es localitza en el sector central del municipi aprofitant els
recursos hídrics que provenen de les Gavarres. En els 10 anys d’anàlisi la seva
superfície s’ha vist reduïda i també fragmentada. És molts casos, la reducció dels
conreus ha donada per l’augment de nova superfície forestal, a més d’altres usos
com el residencial. L’any 1993 hi havia un 29,03% del territori ocupat per conreus,
l’any 2003 n’hi havia un 22,54%.
Així, els recursos agroforestals configuren el paisatge predominants i característic
de les zones no litorals del municipi.
La superfície urbana ha augmentat de forma important, representant més del 20%
del territori (l’any 1993 representava gairebé un 15%), malgrat aquest fet, la seva
ocupació manté el seu caràcter més o menys compacte , situant-se majoritàriament
en la franja litoral.
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Les previsions del POUM de Palamós en el seu horitzó preveu que el sòl urbà de
Palamós representi el 18 % del total del municipi, sense tenir en compte en aquest
cas, diferents superfícies de sòl catalogades pel POUM com a Sistemes i que sens
dubte es podrien incloure com a part de la superfície urbana. Si s’inclouen la
categoria de sistemes en sòl urbà, el percentatge d’ocupació de la superfície urbana
augmenta fins el 33% (malgrat que s’ha de dir que dins aquesta categoria de
sistemes també s’inclou el sistemes d’espais lliures).
Malgrat aquests canvis en els diferents usos, es creu que l’estructura el territori no
ha variat significativament en els últims anys, però no es pot obviar l’evolució
històrica del municipi, ja que aquest ha soferts canvis importants en la seva
estructura a partir sobretot de l’augment del sector econòmic del turisme.
Î

Existeixen

figures

de

planejament

territorial,

de

caire

supramunicipal, amb afectació al municipi
Hi ha 5 figures de planejament territorial i urbanístic amb incidència a Palamós: 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) i el
Pla de Ports de la Generalitat de Catalunya (aprovat el 2007).
El Pla Director Territorial de l’Empordà 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 Palamós tenen diverses
implicacions:


Sistema d’espais oberts: A Palamós es cataloga molt de sòl com a sòl de
protecció especial on, s’inclou els espais PEIN, zones entre la carretera C31 i el PEIN de les Gavarres i de Castell-Cap Roig. També important la
superfície de sòl de protecció territorial, entre el nucli urbà de Palamós i la
urbanització de la Fosca, alhora aquests espais estan inclosos en el PDUSC.



Sistema d’assentaments: Palamós forma part del sistema urbà de
Palamós, juntament amb Calonge i Vall-llobrega. En el nucli de Palamós es
permet un creixement moderat (representa la possibilitat de plantejar
creixements que augmentin fins a un 30% la trama urbana actual).
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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 Sta. Cristina i Palafrugell com a
“ronda del sistema urbà”,
El PITC preveu el desdoblament total de l’Anella de les Gavarres (C65, 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 Palamós, 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 mes, com ja s’ha
vist planifiquen a una escala superior de la municipal diferents aspectes territorials
Com s’ha anat veient 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 Palamós l’espai PEIN de les Gavarres i
el PEIN de Castell-Cap Roig, 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 de CastellCap Roig 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.
Î

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.

19

Agenda 21 de Palamós. DIAGNOSI ESTRATÈGICA

Dins el municipi de Palamós es delimiten els espais: Cala S’Alguer, Càmping King’s,
Cap Gros, Càmping Vilaromà i Puig Belitrà.
Î

El planejament urbanístic de Palamós, de l’any 2008, s’ajusta a les
disposicions del planejament superior aprovades.

El Pla General vigent del municipi de Palamós és el resultat de la Revisió del Pla
General aprovat l’any 1992 i la seva adaptació a la legislació urbanística vigent,
donades

gairebé

per

exhaurides

les

previsions

de

creixement

de

l’antic

planejament. El nou planejament, POUM de l’any 2008, sorgeix d’aquesta realitat i
aposta per un model urbanístic més sostenible amb una protecció dels valors
naturals i patrimonials del municipi de Palamós.
L'objectiu del nou Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) de Palamós és
garantir el desenvolupament sostenible del municipi, entenent-lo com la utilització
racional del territori i el medi ambient que comporta conjuminar les necessitats de
creixement amb la preservació dels recursos naturals i dels valors paisatgístic,
arqueològics, històrics i culturals, per tal de garantir la qualitat de vida de les
generacions presents i futures.
El nou POUM configura models d’ocupació del sòl que eviten la dispersió en el
territori, afavoreixen la cohesió social, consideren la rehabilitació i la renovació del
sòl urbà, atenen a la preservació i la millora dels sistemes de vida tradicionals a les
àrees rurals i consoliden un model de territori globalment eficient.
En aquest sentit el POUM incrementa potencialment la trama urbana en 46,5 ha
(Sòl Urbanitzable), el qual significa un creixement del 17% aproximadament
respecte el sòl urbà actual.
Î

Els

espais

naturals

i

connectors

ecològics

són

centres

estructuradors del territori en el planejament urbanístic municipal
L’article 9 de la llei d’urbanisme exposa que el planejament urbanístic ha de
preservar els valors paisatgístics d’interès especial, el sòl d’alt valor agrari, el
patrimoni cultural i la identitat dels municipis. Així una de les prioritats del
planejament actual de Palamós és la delimitació i definició del sòl a protegir de la
urbanització
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La memòria informativa del POUM indica clarament que es vol reforçar la protecció
de les estivacions de la Serra de les Gavarres i de la serra litoral a l’entorn del Puig
Boter des de la platja de S’Alguer fins al Cap de Terme, donant continuïtat i suport
a aquests corredors, protegint els espais de rieres i turons, connectant-los a través
d’espais verds urbans.
A més a més altres actuacions que el planejament proposa estan condicionades a la
presència i preservació dels elements, espais i valors naturals. Així, com es veurà,
proposa reforçar la trama urbana pel creixement dels nuclis urbans i els
creixements en sòl no urbanitzable (nous sòls urbanitzables), contemplen la xarxa
d’espais naturals i la connexió de les noves zones urbanes amb aquests.
Î

El planejament actual reforça els creixements en el sòl urbà i
limita els creixements fora la trama urbana

El POUM actual no proposa grans modificacions sobre la qualificació del sòl,
respecte l’anterior planejament (1992), més que les propostes de creixement
provocades per l’esgotament de les previsions del Pla.
En el Sòl Urbanitzable, l’opció prioritària del POUM, coherent amb el Decret
Legislatiu 1/2005, en el qual es proposen, models d’ocupació del sòl que evitin la
dispersió en el territori (art. 3.2), és la de completar l’eixample de la ciutat a l’oest
del casc de St. Joan fins a la carretera C-31, com a creixement futur de la població.
El fet de conservar els espais i corredors naturals, com a objectiu prioritari del
mateix planejament, associada a la manca de disponibilitat d’espais d’aprofitament
urbà, fa que el POUM proposi com a alternativa de creixement, la continuació de
l’eixample costaner al triangle conformat per l’Avinguda de Catalunya - carrer de la
Font - carretera C-31. Una proporció important d’aquest espai es destinarà a zona
verda en corredors vegetals de penetració a la ciutat, espais de lleure i un gran
parc de caràcter humit al Pla de Nau, de forma coherent amb la proposta primera
de mantenir els corredors naturals i cercant la consecució d’una façana urbana a la
carretera. La resta de l’espai es destinarà a habitatge i a activitats terciàries.
Î

L’estructura dels nuclis urbans del municipi, presenten diferències
segons la seva funcionalitat.

El model urbanístic, respon al model heretat i desenvolupat a partir dels primers
poblaments del municipi. Així creix a partir del nucli antic de Palamós i de Sant Joan
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de Palamós. Aquest model majoritàriament compacte amb poques alçades en els
edificis, exceptuant alguns edificis del nucli de Palamós i principalment a primera
línea de mar i en els creixements més moderns.
Aquesta línea estructural del model urbà es trenca com més s’allunya del nucli
urbà, amb la màxima representació d’un model urbanístic lax en els urbanitzacions
del terme municipal, on els habitatges aïllats unifamiliars amb jardí al voltant són
poc sostenibles per ser grans consumidors de recursos naturals i territori. Aquests
es desenvolupen, segurament, a partir de la demanda turística que està sotmès el
municipi.
Pel que fa a la zona urbana, es pot parlar de quatre tipus d’estructura: la tipologia
edificatòria nucli antic a Palamós i Sant Joan de Palamós, la zona urbana tradicional
al voltant dels dos nuclis antics, zones d’illes obertes en blocs o habitatges en filera,
en creixements més recents,i els habitatges aïllats de les urbanitzacions i les àrees
més allunyades del propi nucli.
Î

Bona qualitat dels espais verds urbans

Al nucli de Palamós hi ha una presència important i diversa d’espais verds urbans.
Aquests espais es divideixen principalment en tres categories: parcs urbans, places
i jardins
Els parcs urbans són els espais naturals pròxims o enclavats en la trama urbana de
Palamós, presenten un bon estat de conservació i naturalització donada la seva
representativitat en el context natural del municipi.
Les zones verdes i jardins són els espais lliures més abundants en la trama urbana
de Palamós, el seu tractament ha de ser per una banda paisatgístic i per l’altra, i
molt important, d’utilitat social. Sobretot les places de Palamós i Sant Joan de
Palamós que s’han analitzat en les visites de camp, presenten una qualitat bona o
molt bona tant des del punt de vista de l’estètica com d’utilitat social.
Depenent del seu enclavament les places presenten diferències en la seva utilitat
social, per exemple les places del centre històric de Palamós estan ocupades per
terrasses de diferents bars i restaurants, així la utilitat pública d’aquesta passa a
ser privatitzada. En contraposició les places de la zona de l’eixample i nous
creixements, el seu ús social es potencia i la presència d’espais privats com les
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terrasses de bars desapareixen, ja que la pressió turística és molt menor. Aquestes
també compten amb una superfície molt superior a les places del centre.
Î

Patrimoni arquitectònic i arqueològic protegit

Dins el municipi de Palamós, segons l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de
Catalunya, hi ha 51 elements arquitectònics considerats patrimoni cultural.
D’aquests, 9 són considerats béns culturals d'interès nacional (BCIN): Castell de
Sant Esteve de Mar, Castell de la Vila, Mas de la Pietat, Torre Mirona, Mas Agustí,
Mas Juny, Torre del mas Pepó, Torre del Mas Xec i Cala S’Alguer.
Per altra banda, segons l’Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya, un total
de 16 elements arqueològics es troben dins el municipi de Palamós i 2 d’aquests
estan declarats com a Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN): Baluard de terra o de
Sant Benet (ubicat a la plaça dels Arbres, número 17) i Poblat Ibèric de Castell.
Així mateix, l’any 1999, l’Ajuntament de Palamós aprovà el Pla Especial de
Protecció del Patrimoni històric i arquitectònic del municipi. Aquest Pla especial
s’inclou en l’actual POUM de Palamós (El catàleg de Bens protegits forma part de les
determinacions del POUM i les seves Normes Específiques de Protecció s’incorporen
a les Normes Urbanístiques del POUM, i com a tals estan incloses com a annex a les
mateixes, amb anàleg caràcter normatiu). En aquest s’inclouen 84 elements,
catalogats dins les categories de Masies, Equipaments, Edificis Residencials,
Conjunts i parcs, altres elements, i arqueològics.
Î

Presència de senders i itineraris de descoberta del medi natural i
històric del municipi.

Una xarxa diversificada de senders travessa el municipi. Destaca el GR-92 o sender
del mediterrani que travessa Catalunya de nord a sud passant per Palamós.
Els espais naturals del territori, com són les Gavarres, Castell-Cap Roig, Cap Gros,
etc., hi transiten diferents itineraris que connecten els espais de major interès.
Des del Consell Comarcal del Baix Empordà s’ha fet un esforç per senyalitzar i
divulgar diferents rutes i itineraris en diferents indrets del territori, entre els quals
Palamós. L’Ajuntament de Palamós contribueix a la divulgació i senyalització dels
seus recorreguts, ja sigui pels diferents espais naturals o indrets d’interès històric
i/o culturals del nucli o de les afores d’aquest. En aquest sentit, en algunes places i
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carrers s’indica i s’informa de la història vinculada a l’espai i dels seus personatges
a través de plafons informatius.
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
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 de Palamós, l’ajuntament ha
elaborat aquest inventari per iniciativa pròpia.
Per altra banda Palamós disposa d’una ordenança municipal de camins que té per
objecte la regulació de l’ús i la defensa de camins i vies rurals de les que n’és titular
l’Ajuntament de Palamós,
2.2. PUNTS FORTS
PUNTS FORTS – ANÀLISI DEL TERRITORI
Î
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Patrimoni arqueològic, arquitectònic i cultural del municipi protegit, del
qual 11 elements són considerats bé cultural d’interès nacional (BCIN).

Î

Màxima concentració de la zona urbana, així com les infraestructures de
comunicació, en el sector centre i sud del municipi

Î

Els usos del sòl no han variat significativament en els últims anys

Î

Caràcter compacte del nucli de Palamós i Sant Joan de Palamós, amb molts
creixements al seu entorn

Î

En general bona qualitat pel que fa als espais públics

Î

Existència del Pla Especial de bens d’interès cultural, el qual s’ha incorporat
en el POUM

Î

Existència d’espais inclosos al PEIN i a la Xarxa Natura 2000 (Gavarres,
Castell-Cap Roig i com a XN200 Litoral del Baix Empordà).

Î

El Pla Director Urbanístic de l’Empordà estableix criteris i objectius per a
l’assoliment d’un desenvolupament sostenible.
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PUNTS FORTS – ANÀLISI DEL TERRITORI
Î

El municipi compta amb un nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de
l’any 2008

Î

El POUM contempla com a objectiu prioritari la conservació dels espais
naturals i connectors i estructura els nous creixements en relació
d’aquests.

Î

Els creixements proposats reforcen la compacitat de la trama urbana,
ocupant espais de l’interior del nucli.

Î

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

Î

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

Î

El municipi consta d’una ordenança municipal de camins i un inventari
d’aquest.

Î

La bona qualitat dels espais verds del nucli suposa un valor afegit al
municipi

Î

Informació de cultural i històrica en places i carrers dels nuclis de Palamós i
Sant Joan de Palamós

Î

El creixement urbanístic ha estat favorable per respectar el mosaic
agroforetal.

Î

El POUM protegeix els turons paisatgísticament (Ex. Puig Xifra, Cap Gros).

2.3. PUNTS FEBLES
PUNTS FEBLES – ANÀLISI DEL TERRITORI
Î

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

Î

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.
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PUNTS FEBLES – ANÀLISI DEL TERRITORI
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Î

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

Î

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

Î

Pressió urbanística i turística degut a la situació geogràfica del municipi

Î

Ocupació d’espais públics al nucli de Palamós per usos privats, com a
conseqüència de l’atractiu turístic de la població

Î

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

3. Biodiversitat i paisatge
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3. BIODIVERSITAT I PAISATGE
3.1. ANÀLISI
Î

Presència de comunitats forestals al nord i usos antròpics al sud.

El municipi de Palamós presenta una comunitat forestal important en la meitat nord
del terme municipal la qual es correspon amb la vessant est del Massís de les
Gavarres. Per aquest motiu s’hi localitzen diversos hàbitats forestals. Aquests
hàbitats estan formats principalment per boscos de pinedes de pi blanc (Pinus
halepensis), alzines (Quercus ilex) i sureres (Quercus suber) amb clapes de pinedes
de pinastre (Pinus pinaster).
En canvi, al sud hi predomina un territori antropitzat, tot i la notable presència de
les masses forestals de les Gavarres i Castell-Cap Roig. A la vessant meridional s’hi
concentren les àrees urbanes, les urbanitzacions i l’activitat turística.
Î

Presència de vegetació singular en la zona PEIN de les Gavarres.

En el municipi de Palamós es localitzen dues espècies singulars com són la Pulicària
d’olor Pulicaria odora i el Cugot Arisarum vulgare (Juanola et al.).
La pulicària d’olor és una planta indicadora de l’estat de conservació de la sureda,
la seva presència ens indica que la massa forestal s’ha mantingut des de sempre i
no ha estat transformada.
El cugot viu en hàbitats de brolles obertes, màquies, pedruscalls, replans de roca,
oliveres, bosquets secs o indrets ombrejats.
Î

Presència

de

comunitats

de

fanerògames

marines

al

litoral,

importants a nivell socioeconòmic i de protecció de les zones
costaneres.
A la costa de Palamós es localitzen diversos nuclis de fanerògames: a la sortida de
la Marina de Palamós, davant la Cala del Castell i en les proximitats de les Illes
Formigues.
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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 molt importants 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.
Î

Fauna molt diversa deguda a la gran diversitat d’ecosistemes
(fluvials, marins, forestals, etc.).

El municipi compta amb espais forestals, agrícoles, àrees urbanes, petits cursos
fluvials, així com els ambients litorals i marins. Aquesta diversitat d’hàbitats
comporta una gran varietat de fauna present en el municipi de Palamós.
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 es
troben propers a la costa.
Els hàbitats agroforestals resulten d’especial interès per als ocells que en ells
habiten. Destaca la importància del municipi com a punt de repòs o sedimentació
de les migracions d’aus, també es troben espècies que poden ser potencials
nidificants com el torlit o el gaig blau. Especial atenció mereixen els ocells marins,
dels quals s’ha realitzat un estudi (Estudi dels ocells del litoral de Palamós).
Î

Diverses

àrees

municipals

incloses

en

diferents

figures

de

protecció.
Part del municipi de Palamós forma part de l’EIN de les Gavarres (223,53 ha del
terme municipal) i de l’EIN Castell-Cap Roig (204,01ha del terme municipal). A
més. existeixen dos espais que es troben dins dels espais de Xarxa Natura 2000:
les Gavarres i el Litoral del Baix Empordà, aquest últim forma part tant dels llocs
d’importància comunitària (LIC) com de les zones d’especial protecció per a les aus
(ZEPA).
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Î

Presència d’hàbitats terrestres d’interès comunitari no prioritaris i
de comunitats de fanerògames marines.

En el municipi de Palamós es localitzen cinc hàbitats catalogats com Hàbitats
d’Interès Comunitari, tots ells no prioritaris. Aquests hàbitats d’interès comunitari
no prioritaris són: suredes, alzinars i carrascars, pinedes mediterrànies, jonqueres i
herbassars graminoides humits, mediterranis, del Molinio-Holoschoen, penyasegats de les costes mediterrànies colonitzats per vegetació amb ensopegueres
(Limonium spp.) endèmiques.
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 perquè
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).
Î

Presència a Palamós de la denominació d’origen Empordà i
Indicació Geogràfica Protegida Poma de Girona.

El municipi forma part de l’àmbit que engloba 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 Palamós hi formarà part.
Per altra banda, Palamós també es troba inclòs en la indicació geogràfica protegida
(IGP) Poma de Girona.
Î

Dos espais inclosos en el Catàleg d’Espais d’interès natural i
paisatgístic de les comarques gironines.

L’any 2005 es va presentar el Catàleg d’Espais d’Interès Natural i Paisatgístic de la
Costa Brava, posteriorment (2006) es va presentar una ampliació del primer
catàleg cap a altres zones de les comarques gironines. Finalment l’abril del 2009 es
va presentar el Catàleg d’Espais d’Interès Natural i Paisatgístic de les Comarques
Gironines.
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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 Palamós es localitzen els espais. Riera de Canyelles,
Plans de Torre Mirona, platja del Castell i la Serra (Espai 49) i Cap Gros (espai 50)
que es troba totalment en el municipi de Palamós amb una superfície de 18,80ha.
Î

La Platja del Castell està inclosa a l’Inventari de zones humides de
Catalunya i s’està recuperant la vegetació dunar

En el municipi de Palamós hi ha un espai inclòs en l’Inventari de zones humides de
Catalunya, que es localitza a la Platja del Castell. Aquest espai forma part de l’EIN
Castell – Cap Roig i de l’espai de la Xarxa Natura 2000 Litoral del Baix Empordà.
Per altra banda, l’any 2006 es fa aprovar definitivament un Pla Especial de
Protecció del Medi Natural i del Paisatge de Castell- Cap Roig.
Es tracta d’una zona humida litoral única en tota aquesta àrea de la Costa Brava. A
aquest fet, ja de per si destacable, cal afegir-hi que la platja Castell conserva
encara el caràcter agrícola i forestal. Es tracta, per tant, d’un espai natural singular
conservat en un medi litoral encara lliure d’urbanitzacions i infraestructures
antròpiques. La zona destaca per la presència d’anguiles (Anguilla anguilla), llisses
(Mugil sp.), el corriol gran (Charadrius hiaticula), el corriol camanegre (Charadrius
alexandrinus), el corriol petit (Charadrius dubius), la gamba roja (Tringa totanus) o
el becadell (Gallinago gallinago).
Per altra banda, a la Platja del Castell es porta a terme des de l’any 2003 un
seguiment de la vegetació dunar, per part d’Adianthus Consultoria Ambiental, i
anualment se’n realitzen informes de seguiment que indiquen la tendència
d’aquesta vegetació. Durant els primers anys varen tancar-se algunes zones per tal
d’afavorir-ne la recuperació de la vegetació dunar. En aquest estudi es realitza el
seguiment de cinc espècies característiques de la vegetació dunar: alfals marí
(Medicago marina), gavó (Ononis natrix), borró (Ammophila arenaria), card panical
marí (Eryngium maritimum) i lliri de mar (Pancratium maritimum) per tal de
conèixer la seva àrea de distribució i determinar la seva evolució amb el pas dels
anys. Els resultats d’aquests estudis mostren que amb el pas del temps aquestes
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cinc espècies s’han vist afavorides, gràcies a les àrees tancades de protecció que
impedeixen l’ús d’aquestes zones.
Î

Bona gestió del sistema litoral, Palamós disposa del distintiu
Bandera Blava, i de les certificacions ISO 14001 i EMAS.

Palamós 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 la platja de la Fosca disposa del distintiu Bandera blava, sistema
de certificació de la qualitat ambiental; el Port Esportiu de Palamós també disposa
d’aquesta certificació.
El municipi disposa de la certificació EMAS per la qualitat ambiental del seu litoral i
de la certificació ISO 14001. El port de Marina de Palamós disposa de la certificació
de Qualitat ISO 9001:2000 i la certificació de Medi Ambient ISO 14001:2000.
Î

Elevada pressió sobre la riera de l’Aubi. Risc d’incompliment mig de
la Directiva Marc de l’Aigua.

La Riera de l’Aubi, al llarg de tot el seu transcurs, presenta unes elevades pressions
per part de la càrrega orgànica (DQO) d’estacions depuradores (EDAR’s), la
descàrrega de sistemes unitaris i la DQO d’abocaments biodegradables, així com els
usos urbans, i en menor mesura els endegaments. Presenta un Risc d’incompliment
de la Directiva Marc de l’Aigua mig.
Î

Existència d’una àrea privada de Caça que gestiona 85 hectàrees
del municipi.

Existeix d’una Àrea Privada de Caça (APC) amb 85 hectàrees del municipi de
Palamós que es troba gestionada per la Societat de Caçadors de Calonge. La resta
del municipi es correspon amb una zona de seguretat a efectes de caça, G-ZS016
amb una extensió de 1.138 ha.
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La cacera és una activitat tradicional que es troba molt arrelada al Massís de les
Gavarres i els municipis que l’envolten, essent les espècies que pateixen un grau
més elevat de pressió: el senglar, la perdiu roja, el faixà i el tudó.
Î

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. PUNTS FORTS
PUNTS FORTS – BIODIVERSITAT I PAISATGE
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Î

Recuperació de la vegetació dunar de la Platja del Castell i protecció
d’aquesta com a zona humida.

Î

Existència de l’Estudi dels ocells del litoral de Palamós en el que es realitza
un inventari de la distribució, abundància, densitat i condicionants
ecològics del ocells.

Î

Presència del Parc Urbà del Cap Gros que permet als visitants gaudir del
paisatge, i amb ajuda de panells informatius identificar la flora
característica de l’espai.

Î

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

Î

Existència de l’estudi Avaluació de la qualitat de l’aigua de la llacuna de la
Platja de Castell (Palamós) a partir d’invertebrats aquàtics.

Î

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

Î

Realització en els últims anys d’actuacions de millora de l’entorn fluvial.
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PUNTS FORTS – BIODIVERSITAT I PAISATGE

Î

Tinença del distintiu Bandera Blava a la Fosca i el Port de Marina de
Palamós.

Î

Tinença de les certificacions EMAS per la qualitat ambiental del seu litoral.
El port de Marina de Palamós disposa també de les certificacions de
Qualitat ISO 9001 i la certificació de Medi Ambient ISO 14001.

Î

Presència de praderies de fanerògames marines al litoral palamosí: a la
sortida de la Marina de Palamós, davant la Cala del Castell i en les
proximitats de les Illes Formigues.

Î

Existència de nombrosos programes per part de l’ACA de seguiment i
anàlisi de la qualitat de l’aigua i l’estat de les comunitats marines.

Î

Inclusió de la línia de mar davant el municipi en la futura Reserva Marina
d’Interès Pesquer de les Illes Formigues.

Î

Î

Presència d’una Àrea Privada de Caça al nord del municipi, mentre que la
resta correspon a una zona de seguretat a efectes de caça.
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. PUNTS FEBLES
PUNTS FEBLES – BIODIVERSITAT I PAISATGE
Î

Presència d’espècies de peixos al·lòctones (carpa i gambúsia), que poden
desplaçar altres espècies.

Î

Presència en part del territori d’espècies de flora al·lòctona.

Î

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

Î

Tot i que s’estan realitzant seguiments de les praderies de fanerògames
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PUNTS FEBLES – BIODIVERSITAT I PAISATGE
del litoral català encara es disposa de poques dades d’aquestes en el
litoral palamosí

Î

Î

Î

Î

Î

36

La carretera C-31 fragmenta el territori en dos meitats, dificultant el lliure
flux de les espècies entre les Gavarres i el litoral de la Costa Brava
Encara resten masses forestals sense cap tipus de gestió, tot i que les
grans masses forestals del municipi es situen dintre l’àrea del PEIN de les
Gavarres i del Castell cap-Roig.
Futures ampliacions del Port de Marina de Palamós podrien provocar
efectes adversos sobre les comunitats de fanerògames marines que es
troben enfront d’aquestes instal·lacions.
La franja de mar entre la futura reserva de les Illes Formiques i el litoral
no comptarà amb cap tipus de protecció
Elevades pressions antròpiques sobre la Riera de l’Aubi, a la qual s’ha de
sumar-hi la manca de gestió de la riera.

4. Riscos ambientals
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4. RISCOS AMBIENTALS
4.1. ANÀLISI
Î

Alt risc d’inundació.

Les rieres provinent de les Gavarres que desemboquen al mar, 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, fa que el risc d’inundació sigui molt alt.
Donat aquest risc inherent al territori, l’Ajuntament de Palamós, ha redactat el
manual INUNCAT que incorpora mesures de prevenció en front al risc d’avingudes i
d’inundació.
Els punts crítics pel seu perill d’inundació (segons el Pla Innuncat de Catalunya) són
dos, situats a la riera d’Aubí, en l’encreuament amb infraestructures lineals.
Î

El nou POUM identifica i aporta solucions al risc d’inundació,
sobretot en zones habitades

Donada el risc d’inundació inherent en el territori, 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’uranisme 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, el POUM incorpora
aquestes directrius, delimitant el sistema hídric en les diferents zones d’inundació.
El planejament proposa per tal de minimitzar el risc d’inundació diverses solucions:


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



Augmentar les motes de desviament de la riera Aubi al voltant de mig metre
per tal de garantir que el desviament funcioni sense sobrepassar les motes
de protecció per avingudes de període de retorn de 500 anys.
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Modificar les estructures que travessen la riera d’Aubi per tal d’augmentar la
capacitat hidràulica de les mateixes.



Actuar sobre les motes existents a la riera Aubi i a la riera Bell-lloc en els
trams on presenten problemes d’inundació.



Es necessari garantir, amb els estudis de detall corresponents, en els plans
parcials que desenvolupin el sòl susceptible a ser urbanitzat, i seguint els
criteris fixats er l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), que la distribució d’usos
previstos sigui compatible. També cal que les actuacions que s’hagin de
realitzar no afectin de forma substancial, ni aigües amunt ni aigües avall, el
comportament dels cursos d’aigua.
Î

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

Palamós, 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
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; no obstant això 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.
D’aquesta manera, davant l’obligatorietat de tenir el Pla SISMICAT, l’Ajuntament
diposa d’aquest pla des de l’octubre de l’any 2010.
Î

Riscos geològics concentrats a la franja litoral

Segons el projecte RISKCAT, al municipi de Palamós és moderat, pel que fa
esllavissades, donada la seva situació geogràfica en la zona costanera. Així el risc
es concentren sobretot a la primera línea de la costa en les seves formacions
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rocalloses. Les zones del litoral on existeixen penya-segats son susceptibles de
patir risc d’esllavissades, especialment després de pluges intenses i temporals de
mar. L’Ajuntament té controlades les zones on en els últims anys s’han produït
esfondraments de materials geològics i ha actuat en aquests punts, per tal de
minimitzar bàsicament el risc sobre les persones
En el cas d’esfondraments, el risc és molt baix o nul. Aquest fet és degut
principalment a la orografia del terme municipal i els materials que conformen el
subsòl del municipi, principalment materials provinents dels dipòsits al·luvials de les
rieres, amb absència de processos de dissolució o col·lapse, a més de no tenir
activitats antròpiques que poden provocar el col·lapse del subsòl, entre altres.
Î

Els incendis forestals, presenten una incidència alta en el municipi

El risc d’incendi forestal al municipi és elevat. Així, Palamós 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 Palamós 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 4 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. Palamós forma part de l’ADF-Gavarres
Marítima i en el municipi de Calonge i Palafrugell 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.
Entre altres l’Ajuntament està essent actiu en relació els incendis forestals, i entre
altres s’està executant una franja de protecció entre les muntanyes de Begur i
castell – Cap roig, a més de regular l’accés motoritzat a Castell-Cap Roig.
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Î

Les infraestructures lineals, font de riscos pel municipi

A Palamós hi ha carreteres que suporten un elevat trànsit, sobretot en l’època
estival. (carretera C-31, 256).
Qualsevol carretera de les característiques de la C-31 i 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’aquesta 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, es recomenable i no obligat redactar
manual TRANSCAT (Pla especial d’emergències per accidents en el transport de
mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril a Catalunya).
En uns altres termes, s’han detectat atropellaments d’ungulats (senglars) en les
carreteres del territori.
Finalment les estacions de servei de la carretera, representen un risc per la
contaminació de l’aigua tant superficial, com subterrània
Î

Cert risc de contaminació de les aigües marines

Un altre risc associat al municipi de Palamós, i d’origen antròpic, és el risc de
contaminació de les aigües marines ja que, entre altres factors, la presència del
port de Palamós esdevé una font potencial important de contaminació.
Les fonts de perill en el municipi de Palamós són les següents:


Focus fixes:
Instal·lacions

industrials.

Aquestes

es

resumeixen

en

les

benzineres del municipi i pròximes a aquest i les activitats pròpies
del Port.
Emisaris submarins i abocaments directes. A Palamós existeix un
emissor que aboca les seves aigües a 1.300m mar endins, així com
vàries conduccions de desguàs.
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Focus mòbils:
Operacions portuàries. En el port de Palamós no es comercialitza
amb substàncies perilloses. Per tant, representen un perill menor
de contaminació, bàsicament consistent en la manipulació de les
aigües de sentines, les benzineres i en els potencials accidents de
vaixells que puguin alliberar el seu combustible si s’enfonsen
Transport de mercaderies perilloses a mar obert. Segon el CAMCAT,
en el mapa de perill de contaminació per accidents marítims en
ruta, el Grau de perill de Palamós és de grau 2.

Per tal de minimitzar el risc de contaminació de les aigües marines, el Port de
Palamós ha desenvolupat una política de protecció del medi ambient.
Î

Inexistència

d’activitats

potencialment

contaminants

de

l’atmosfera
El Departament de Medi Ambient i Habitatge va posar en marxa el registre E-PTR
(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 registrades en el municipi de Palamós.
A nivell físic i en relació a l’atmosfera és de destacar el risc per llevantades,
temporals i vents que afecten la costa de Palamós. A causa de la cada vegada més
intensa ocupació dels espais litorals per a activitats diferents (habitatge, serveis,
etc.), la vulnerabilitat de la costa als fenòmens d’erosió i inundació sol ser elevada,
especialment als trams de costa baixa sedimentària en àrees amb alta pressió
urbanística.
Î

El municipi ha redactat la majoria de plans especials de protecció
envers diferents riscos

En el marc del Decret 210/99, el municipi de Palamós té la 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
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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 Palamós disposa de Pla de Protecció Civil, redactat l’any 2007.
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 i el nivell d’obligatorietat per a Palamós són:
risc d’incendi forestal (INFOCAT, obligat), risc associat al transport de mercaderies
perilloses (TRANSCAT, no obligat), risc d’inundacions (INUNCAT, obligat), risc de
nevades

(NEUCAT,

recomanat),

risc

sísmic

(SISMICAT,

obligat)

i

risc

de

contaminació accidental de les aigües marines (CAMCAT, obligat).
Palamós disposa d’aquests plans, sigui d’obligada la seva realització o no.

Î

Durant l’any 2010 s’ha aprovat el catàleg d’activitats i centres
obligats a adoptar mesures d’autoprotecció. (Decret 82/2010, de
29 de juny)

Aquest decret defineix i desenvolupa les obligacions d'autoprotecció de les
empreses i activitats que, per la seva potencial perillositat, importància i possibles
efectes perjudicials sobre la població, el medi ambient i els béns, han de tenir un
tractament singular; i estableix els mecanismes de control per part de les
administracions públiques.
En el Decret s’estableix un catàleg d’instal·lacions d’interès per a la protecció civil
des del punt de vista de la Generalitat afectades per la necessitat de tenir un pla
d'autoprotecció.
 Instal·lacions, entre altres: túnels, ports, autopistes, línies de
ferrocarrils i conductes de transport de matèries perilloses; activitats
industrials i d’emmagatzematge de productes químics, explosius,
residus perillosos o de mineria subterrània; instal·lacions nuclears i
radioactives; instal·lacions hidràuliques; instal·lacions que utilitzin
substàncies o matèries biològiques perilloses o organismes modificats
genèticament, i altres instal·lacions d’importància estratègica.
 Activitats:n pla d’autoprotecció: espectacles públics, recreatius i
esportius en espais delimitats i tancats (a l’aire lliure o no) a partir
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d’un aforament de 500 a 2.000 persones -depenent dels casos- i en
espais no tancats que tinguin un aforament o capacitat igual o
superior a 15.000 persones.
 Centres, edificacions o activitats que tinguin condicions de risc per
trobar-se a prop d’un nucli habitat.
L’ajuntament de Palamós haurà d’establir quines activitats, instal·lacions, i
centres serà necessari que redactin el seu Pla d’autoprotecció. Tenint en compte
que fins el moment no ha estat possible per la novetat del decret.
Així mateix, l’ajuntament en compliment del decret haurà de crear una comissió
municipal de protecció civil, ala qual haurà d’homologar els plans d’autoprotecció
de les empreses, establiments, centres, dependències, instal·lacions o activitats
d’interès per a la protecció civil local.
4.2. PUNTS FORTS
PUNTS FORTS – RISCOS AMBIENTALS
Î

No es donen els condicionants necessaris per a la generació de riscos
geològics per esfondrament.

Î

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

Î

El municipi pertany a l’Associació de Defensa Forestal Gavarres, fet que
contribueix a la prevenció d’incendis.

Î

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

Î

Es tenen detectats els punts de risc per la seva possible inundació.

Î

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

Î

Coneixement històric de les àrees de més perillositat dins del municipi

Î

Obligatorietat d’acompliment de la normativa sismoresistent a Palamós
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PUNTS FORTS – RISCOS AMBIENTALS
Î

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

Î

Palamós ha redactat els Plans d’Actuació municipal INFOCAT, NEUCAT,
INUNCAT, CAMCAT i TRANSCAT

Î

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

4.3. PUNTS FEBLES
PUNTS FEBLES – RISCOS AMBIENTALS
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Î

La situació geogràfica del municipi en la franja costanera, amb alguns
penya-segats, fa que el risc d’esllavissades sigui mitjà.

Î

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

Î

El risc per transport de mercaderies perilloses està considerat com a
moderat, degut a la presència de xarxa viària transitada.

Î

Es considera que el municipi té risc un molt alt d’inundació. A més,
l’existència d’àrees urbanitzades en zones inundables influeix en el risc.

Î

A nivell supramunicipal hi ha cert risc de contaminació dels recursos hídrics
(subterrànis i superficials) a causa de difernts activitats antròpiques.

Î

Palamós, 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 l’actualitat no disposa del Pla d’actuació
SISMICAT.

Î

A nivell supramunicipal, hi ha extraccions d’aigua importants dels aqüífers
dels territori.

Î

Les actuacions en situacions d’emergència o riscos es veuen dificultades
per l’escala d’administracions actuants al Port de Palamós.
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PUNTS FEBLES – RISCOS AMBIENTALS
Î

Es troba a faltar la corordanació entre administracions en el Port de
Palamós.

Î

El turisme i tota activitat que se’n deriva (activitats, mobilitat, oci,
habitatges, etc) exerceix històricament i actualment una pressió sobre els
recursos naturals dels territori.
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5. MOBILITAT
5.1. ANÀLISI
Î

Pel municipi hi transita la C-31 (en procés de desdoblament), pel
que la seva accessibilitat a la xarxa de carreteres principals és
bona.

El municipi de Palamós es 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 a duen a terme les obres de desdoblament de la via al seu pas
per l'àmbit dels municipis de Calonge i Palamós. L’altre 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 25.000 a l'estiu) amb més de 6 milions de vehicles anuals, si bé s'espera
que la seva reconversió en autovia 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.
Així mateix, s'apunta el col·lapse d’alguna de les principals vies circulatòries, com
és el cas de l’Avinguda de Catalunya (antiga C-253), i la manca actual de vies
alternatives de circulació.
Î

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

que

acompanyen el projecte executiu d'aquestes obres, els quans 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.
Î

La mobilitat obligada generada a l'àrea urbana de Palamós és molt
important.

El municipi de Palamós, juntament amb els municipis de Calonge 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 Palamós es produeixen diàriament 18.000 desplaçaments obligats (residènciatreball-estudi), dels quals 13.348 finalitzen dins el municipi; d’aquests, un terç és
per motius d’estudi i dos terços per motius de treball.
Î

L’àrea

urbana

de

Palamós

suporta

la

major

part

dels

desplaçaments (motius laborals) des de Palamós i cap a Palamós.
La major part dels desplaçaments obligats generats per motius de treball es donen
entre els municipis de Palamós i Calonge, 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 públic, ja que el flux de
desplaçaments és molt direccional. En aquest sentit, darrerament s'ha implantat un
sistema de transport urbà en autobús, que uneix els municipis de Calonge, Sant
Antoni i Palamós mitjançant 4 línies i es considera molt encertat per a fomentar els
desplaçaments en autobús entre ambdós municipis.
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Î

Implantació d'un servei de transport públic regional amb Girona i
Barcelona.

A part del transport públic urbà, el municipi de Palamós disposa d'un extens servei
de transport públic regional en autobús que connecta Palamós amb Girona i
Barcelona.
Durant els mesos d'estiu també disposa d'un servei nocturn amb la ciutat de
Girona. Amb tot, amb les dades existents el grau d'utilització del transport públic és
molt baix.
Î

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

Des de diferents organismes s'han realitzat alguns estudis sobre la viabilitat de
construir un futura anella a les Gavarres amb Tren-Tramvia, el TramGavarres.
Aquest estudi inclou la realització de 60 parades al llarg del seu recorregut. El
projecte donaria servei al municipi de Palamós i suposaria un indubtable avanç pel
que fa a la promoció del transport públic, si bé aquest projecte està plantejat a
molts anys vista.
Î

Necessitat de millorar la xarxa d'itineraris per a vianants i de
carrils bicicleta.

La xarxa d'itineraris per a vianants del municipi no permet, de moment, una
connexió adequada amb tots els punts d'interès i focus generadors de mobilitat del
municipi (espais lliures, equipaments, etc.) i per tant, no compleix amb els criteris
de connectivitat establerts a la Llei 9/2003, de la mobilitat, i del decret 344/2006
que la desenvolupa parcialment.
Aquest fet és conseqüència que la major part de les voreres del terme municipal no
presenten una amplada suficient per a permetre el pas segur dels vianants en
aquells carrers on existeix simultaneïtat amb el pas dels vehicles.
Així mateix, la xarxa de carrils bicicleta del municipi és, encara, incompleta, ja que
actualment Palamós compta amb una ciclovia de 3,2 km que no compleix amb els
criteris d'accessibilitat establerts a la legislació vigent en matèria de mobilitat abans
esmentada.
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5.2. PUNTS FORTS
PUNTS FORTS – MOBILITAT
Î

Bona comunicació viària degut a la presència de la C-31, eix que
connecta el municipi amb la xarxa principal de carreteres

Î

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

Î

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

Î

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.

Î

S’ha implementat un sistema de transport públic urbà que connecta els
nuclis de Calonge, Sant Antoni i Palamós.

Î

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

Î

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

Î

El municipi de Palamós té un nivell bo d'autocontenció pel que respecte a
la mobilitat obligada, doncs el 58% d'aquests desplaçaments tenen origen
i destí en el mateix municipi.

5.3. PUNTS FEBLES
PUNTS FEBLES – MOBILITAT
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Î

S'apunta un alt grau de saturació de la C-253.

Î

La C-31 presenta un pas de vehicles molt elevat, amb més de 6 milions de
vehicles anuals.
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PUNTS FEBLES – MOBILITAT
Î

Manca de dades actualitzades sobre els hàbits de mobilitat.

Î

S'apunten problemes d'accessibilitat i barreres arquitectòniques a Palamós

Î

Baix grau d'utilització del transport públic.

Î

Manca d'una xarxa estructurada de zones i eixos per a vianants i
bicicletes, per als desplaçaments a l'interior del nucli, si bé el POUM
preveu actuar en aquest sentit.
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6. BALANÇ DE L’AIGUA
6.1. ANÀLISI
Î

Consums diaris d’aigua molt elevats

A l’any 2009 el consum per habitant al municipi de Palamós era de 380,92 l/dia,
mentre que al 2001 aquest consum era molt superior (534,69 l/hab. i dia). Tot i
que el consum per habitant ha disminuït considerablement en els darrers 9 anys,
aquest continua essent molt superior del consum mitjà d’aigua estimat per
Catalunya.
El consum en municipis turístics acostuma a ser superior a la mitjana diària degut a
què a l’hora de realitzar els càlculs del consum tan sols es té en compte la població
inscrita al municipi i no la població flotant i/o els turistes eventuals.
Î

Territori predominantment turístic, amb un augment de consum
important durant els mesos d’estiu.

El municipi de Palamós presenta un augment considerable del consum d’aigua
durant els mesos de juliol i agost, coincidint amb els moments de màxima afluència
turística al terme municipal, en aquesta època el consum pot arribar a ser un 40%
superior al de la resta de l’any.
Î

Abastament

d’aigua

provinent

de

quatre

punts

diferents,

emmagatzemada als cinc dipòsits municipals i repartida mitjançant
una xarxa d’abastament composta de materials diversos.
El municipi disposa de quatre punts d’abastament d’aigua (captacions de Can
Cándido, del pou de Llofriu, del pou nou de la Fosca i de la compra d’aigües del Ter
al Consorci de la Costa Brava). Aquesta aigua és emmagatzemada i regulada als
cinc dipòsits municipals, amb una capacitat total de reserva de 7.000 m3. Aquesta
aigua és distribuïda per quasi 90km de canonades de distribució formades per
diversos materials: fibrociment, fosa dúctil, ferro, polietilè, plom i PVC. Actualment
les escomeses de plom es van canviant per escomeses de polietilè a mesura que es
realitzen obres en la xarxa.
Î

El pou de Llofriu presenta elevats nivells de nitrats.
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El Pou de Llofriu presenta uns nivells de nitrats elevats, què generalment es situen
dintre els límits permesos. Aquest pou es sotmès a controls periòdics, i en funció
dels nivells de nitrats obtinguts les aigües del pou són barrejades amb aigües
d’altres pous per disminuir-ne la concentració.
Î

Millora del rendiment de la xarxa en els últims anys.

En els últims anys el rendiment de la xarxa ha anat millorant passant del rendiment
tècnic del 76,41% durant l’any 2001 al 81,46% de rendiment a l’actualitat. El
rendiment actualment encara es situa per sota del rendiment òptim (85%), tot i
així és superior al rendiment mitjà de les xarxes de distribució de Catalunya (75%).

Î

Depuració de les aigües residuals recollides per la xarxa de
sanejament.

El Consorci de la Costa Brava gestiona l’EDAR de Palamós l’Estació Depuradora
d’aigües Residuals (EDAR) de Palamós on es depuren les aigües de diversos
municipis, entre els quals es troba Palamós 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. Cal destacar que està en projecte l’ampliació i millora
d’aquesta EDAR per part de l’ACA i el Consorci Costa Brava.
Î

Utilització d’aigües regenerades per a usos urbans no potables.

L’ús d’aigua regenerada per a usos no potables en el municipi de Palamós comporta
nombrosos beneficis per al medi ambient, a l’hora que suposa un estalvi de
recursos per al municipi en qüestió.
Î

Manca de separació d’aigües pluvials, en la major part del municipi,
fet que provoca problemes puntuals quan hi ha pluges.

La xarxa de recollida és unitària, i les aigües de pluja es barregen amb les aigües
negres. Aquest fet en moments puntuals provoca el col·lapse de la xarxa residual,
donat que les estacions de bombament no estan preparades per haver de bombejar
aigües residuals i de pluja.
Î

Normes Urbanístiques municipals que presenten mesures de gestió
dels recursos hídrics i sanejament.
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Les Normes Urbanístiques de Palamós de l’any 2008 fan referència als abocaments
industrials que afectin a les lleres i aqüífers i zones marítimes, així mateix proposen
una sèrie de mesures que han de complir les noves edificacions per tal de millorar
la gestió dels recursos hídrics.
6.2. PUNTS FORTS
PUNTS FORTS – BALANÇ DE L’AIGUA
Î

Xarxa separativa a les noves zones urbanitzades.

Î

Normes Urbanístiques municipals de l’any 2008 que intervenen en la gestió
dels recursos hídrics en les noves edificacions.

Î

Té aprovat el Pla Director de Sanejament des de l’any 1993. Aquest
detecta els punts conflictius de la xarxa i en proposa solucions. I s’està
redactant el Pla Director del clavagueram.

Î

En els últims anys hi ha hagut una millora del rendiment tècnic de la xarxa
de distribució d’aigua.

Î

Disminució considerable del consum d’aigua per habitant i dia en els últims
nou anys.

Î

Totes les aigües residuals són derivades a l’EDAR de Palamós, on són
tractades. Actualment s’està realitzant un projecte d’ampliació i millora de
l’EDAR.

Î

Utilització d’aigua regenerada per a usos urbans no potables.

Î

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

6.3. PUNTS FEBLES
PUNTS FEBLES – BALANÇ DE L’AIGUA
Î

Estacionalitat marcada en el consum, augment considerable durant els
mesos de juliol i agost, que dificulta la gestió d’abastament i sanejament.

Î

Sistema de clavegueram unitari en quasi tot el nucli urbà (excepte noves
urbanitzacions), què es col·lapsa en moments puntuals de fortes pluges i
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PUNTS FEBLES – BALANÇ DE L’AIGUA
l’aigua surt pels sobreixidors.
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Î

Existència d’escomeses de plom en la xarxa de distribució d’aigua.

Î

El pou de Llofriu, d’abastament d’aigua municipal, presenta nivells alts de
nitrats en determinants moments de l’any.

Î

Els volums d’aigua posats en xarxa es mantenen més o menys estables en
els temps.

7. Contaminació atmosfèrica
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7. CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA
7.1. ANÀLISI
Î

Bona qualitat de l’aire a Palamós

El municipi de Palamós 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).
Î

Al municipi de Palamós no existeix 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.
Î

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), òxids de nitrogen (NOX) i el monxid 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 genera el 99,77% de les emissions del
sector transport i representa el 99,34% del total d’emissions generades al municipi
de

Palamós.

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 l’ús elevat del vehicle privat
contribueixen a l’emissió de contaminants atmosfèrics.
Î

Palamós no té problemes derivats de la contaminació atmosfèrica a
nivell global però presenta un balanç negatiu en la relació fixacióemissió de CO2

El municipi de Palamós no presenta problemes esporàdics ni continus derivats de la
contaminació atmosfèrica, degut a les baixes emissions existents als processos de
rentatge de l’atmosfera i de dispersió existents.
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Tenint en compte l’emissió de gasos amb efecte hivernacle (GEH) el municipi de
Palamós presenta un balanç negatiu, de manera que la quantitat de CO2 fixada
anualment per les masses forestals existents al municipi és inferior al CO2
equivalent emès a l’atmosfera.
Î

El municipi de Palamós disposa del Pla d’adequació municipal de
l’enllumenat públic

El municipi de Palamós disposa de Pla d’adequació de la il·luminació exterior
municipal. Aquest Pla d’adequació de la il·luminació exterior de Palamós preveu una
sèrie de mesures a seguir per tal de reduir la contaminació atmosfèrica produïda
per l’enllumenat públic.
Algunes de les mesures són el canvi de làmpades de vapor de mercuri a làmpades
de vapor de sofre d’alta pressió i reducció de les mateixes en nombre i potència; el
canvi de pàmpols per reduir el FHS (flux en l’hemisferi superior; el canvi d’ubicació
i/o inclinació dels projectors o bé instal·lar reguladors d’horaris o de flux en llocs
d’especial interès.
El Pla també zonifica el municipi en funció de la protecció en vers 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.
7.2. PUNTS FORTS
PUNTS FORTS – CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA
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Î

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

Î

Bona qualitat de l’aire, d’acord amb el Registre d’Emissions i Transferència
de Contaminants de Catalunya.

Î

No existeixen problemes significatius
contaminació lluminosa o odorífera.

Î

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

a

l’atmosfera

derivats

de

la
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PUNTS FORTS – CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA
Î

No s’han detectat episodis significatius de contaminació atmosfèrica al
municipi de Palamós.

Î

La qualitat de l’aire és globalment bona.

7.3. PUNTS FEBLES
PUNTS FEBLES – CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA
Î

El volum de trànsit de vehicles (vehicles que circulen per les carreteres) de
la xarxa viària local és el principal agent responsable de les emissions de
diòxid de carboni (CO2), òxids de nitrogen (NOX) i monòxid de carboni
(CO).

Î

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.

Î

Increment constant del parc mòbil (nº de vehicles que paguen impost de
matriculació en el municipi) del municipi que incrementa per tant, les
emissions derivades del trànsit de vehicles en vies urbanes.

Î

La conjuntura econòmica actual pot frenar inversions en el camp de les
energies renovables i a actuacions adreçades a la reducció de les emissions
de gasos contaminants.

Î

L’emissió de gasos amb efecte hivernacle (GEH) a Palamós presenta un
balanç lleugerament negatiu, fet que significa que el total de la massa
forestal del municipi no permet fixar el tot el CO2 que es genera en el
municipi.
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8. SOROLL
8.1. ANÀLISI
Î

Palamós disposa d’un mapa de capacitat acústica d’estiu i un
d’hivern, elaborats a partir de dades de l’any 2006.

El Mapa de Capacitat Acústica de Palamós (2006) informa de les zones de
sensibilitat acústica del municipi. El mapa s’ha dividit en dos períodes diferents:
hivern (del 15 de setembre al 15 de juny) i estiu (del 16 de juny al 14 de
setembre).
Les zones de sensibilitat acústica baixa corresponen la trama urbana propera a la
C-31, el polígon industrial de Sant Joan de Palamós i les principals vies de
comunicació dins el nucli urbà (Av. Catalunya i Av. Onze de Setembre). Les zones
de sensibilitat acústica moderada corresponen a altres carrers menys transitats de
dins la trama urbana, així com les properes al port. La resta del municipi és zona de
sensibilitat acústica elevada.
La principal diferència entre els dos períodes (estiu i hivern) correspon a una petita
ampliació de les zones moderades a la trama urbana propera a la costa, i a l’estiu
les vies de comunicació properes al port tenen més zones baixes, però la diferència
és poc significativa.
El mapa de capacitat acústica delimita zones d’especial protecció de la qualitat
acústica (ZEPQA) que coincideixen amb l’EIN de les Gavarres i de Castell-Cap Roig
(el qual inclou la platja de Castell) i l’àrea de Cap Gros.
Î

El municipi disposa d’una ordenança reguladora dels soroll i de les
vibracions aprovada l’any 2006.

L’ordenança reguladora dels sorolls i de les vibracions estableix els objectius de
qualitat acústica, així com regula les actuacions municipals específiques en matèria
de sorolls i vibracions. Durant el període d’estiu es limiten les obres de construcció
a Palamós.
Els articles 6 i 7 de la ordenança municipal regulen la incidència acústica de les
infraestructures sobre el medi, mentre que l’article 8 regula la incidència de les
activitats en l’entorn i el medi ambient. Dita ordenança també ha previst un
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sistema de tipificació de sancions que poden ser lleus (fins a 750€) o greus (fins a
1.500€) segons la infracció.
Î

Contaminació acústica localitzada en els eixos de comunicació: la
carretera C-31 és la font de soroll més important del municipi.

El soroll a Palamós no és un vector excessivament preocupant, malgrat tot, és un
fenomen que provoca molèsties. El soroll es dóna en determinades zones com el
trànsit que circula per la carretera (C-31 i C-256), o a les àrees d’oci, o als polígons
industrials, etc.
Igual que a la majoria de localitats el trànsit és el màxim causant de les molèsties
sonores. A Palamós, municipi per on passa la carretera C-31, amb una important
Intensitat Mitjana Diària de trànsit (IMD) i el pas d’un percentatge considerable de
vehicles pesants (superior al 6%), les principals molèsties sonores són causades
per aquesta via de comunicació que presenta un nivell sonor de 65 < LAr <= 70 en
el tram nord i un nivell sonor LAr > 70 en la part sud.
Î

En els darrers anys a Palamós hi ha hagut alguns conflictes
derivats del soroll emès per determinades activitats, la majoria
d’aquest conflictes han estat solucionats.

En el passat, a Palamós, s’han hagut de solucionar problemes al sector de Port de
la Marina, on hi havia un gran número de bars musicals que causaven molèsties als
veïns més propers; en l’actualitat, molts d’aquests bars ja no existeixen i els
problemes derivats dels sorolls han desaparegut. Un altre greu problema, que es va
solucionar mitjançant una sentència judicial l’any 2004, derivava de l’ús d’un centre
logístic al Polígon Industrial de Sant Joan de Palamós.
En l’actualitat els principals conflictes per soroll que ha d’afrontar l’Ajuntament de
Palamós estan localitzats al sector de La Planassa, on es concentren un gran
número de bars musicals.
Els coneixements actuals permeten concloure que l’exposició al soroll ambiental
actua com a font de tensió sobre la salut i un dels grans reptes de la societat
urbana actual és minorar els sorolls. Per aquests motius un dels grans canvis que
hauran de patir les zones urbanes en un futur proper és l’assoliment d’uns nivells
exigents d’emissions de sorolls que milloraran considerablement la qualitat de vida.
Així doncs resulta molt important la correcta aplicació de les ordenances municipals
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i els compliments de les limitacions de sorolls que aquesta imposa al municipi de
Palamós.
Î

Palamós disposa amb diversos estudis referents a la contaminació
acústica de diferents punts del litoral i de la contaminació acústica
provocada per la màquina de neteja de sorra de la Platja Gran.

Les sonometries realitzades al litoral palamosí, per l’Estudi de contaminació
acústica a diferents punts del litoral del municipi de Palamós del 2008, van
permetre conèixer l’existència d’un punt conflictiu en que no es complia amb els
límits establerts en l’ordenança municipal. Aquest punt correspon a la Platja Gran
durant la nit.
Els altres estudis realitzats Estudi de contaminació acústica de la màquina de neteja
de sorra de la platja Gran de Palamós es van portar a terme el 2007 i el 2008. En
els dos es determina que els límits màxims d’emissió de soroll establerts en
l’ordenança municipal es sobrepassen durant el període de neteja de la platja.
Actualment l’Ajuntament esta intentant establir mesures que permetin solucionar
aquest problema.
Î

Futura planificació que tingui en compte els nivells acústics

A Palamós, 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.
8.2. PUNTS FORTS
PUNTS FORTS – SOROLL
Î

No hi ha excessius problemes amb el soroll derivats del trànsit, llevat
del que es produeix a les infraestructures viàries.

Î

La principal activitat industrial (polígon industrial) i la C-31 es troben a
certa distància del nucli urbà del municipi
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PUNTS FORTS – SOROLL
Î

Es disposa d’una ordenança
vibracions aprovada l’any 2006

municipal

reguladora

de

sorolls

i

Î

Mapa de capacitat acústica realitzat i aprovat que distingeix dos
períodes diferents de l’any: estiu (del 16 de juny al 14 de setembre) i
hivern (del 15 de setembre al 15 de juny), així com també l’existència
de restriccions específiques aplicables als mesos d’estiu

Î

Aplicació de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació
acústica i aprovació dels mapes de capacitat acústica

Î

Realització de diversos estudis per part de l’Ajuntament per tal de
conèixer els punts conflictius i els nivells d’emissió de diversos punts
del litoral.

Î

L’Ajuntament està treballant en el compliment dels límits sonors
d’emissió per part de les màquines de neteja de la Platja Gran.

Î

En els darrers anys s’han anat solucionant diversos problemes sorgits
per l’incompliment dels límits d’emissió de sorolls establerts.

8.3. PUNTS FEBLES
PUNTS FEBLES – SOROLL
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Î

L’alt volum de trànsit pesat que circula per la carretera C-31.

Î

Elevada concentració de sorolls a la C-31.

Î

L’actual incompliment del límit d’emissió de la màquina que neteja la
Platja Gran (tot i destacar com a punt fort que l’Ajuntament està
treballant per poder solucionar-ho).

Î

La concentració d’activitats d’oci nocturn en les primeres línies de costa
que provoquen molèsties veïnals, principalment durant els mesos
d’estiu.
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9. RESIDUS
9.1.

ANÀLISI
Î

Recent disminució de la totalitat dels residus municipals recollits,
tot i augmentar la població.

Els residus municipals recollits a Palamós han augmentat entre 2000 i 2007: l’any
2000 es recolliren 10.837,65 Tn de residus a Palamós; l’any 2007 els residus
municipals recollits incrementaren fins a 14.267,32 Tn.
En canvi, a partir de 2007, els resultats mostren una lleugera disminució dels
residus tot i continuar augmentant la població. L’any 2009 es recolliren 13.852,46
Tn, gairebé un 3% menys. Tot i que els percentatge és molt petit, aquest pot anar
augmentant al llarg dels anys si es continua amb la mateixa tendència.
Î

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 Palamós, 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 2000 es
només es recollí 357,77 Tn de residus recollits selectivament (3,30% del total de la
recollida) i, en canvi, 10.480,32 Tn de residus de rebuig (96,58%). L’any 2009 les
xifres han canviat: s’ha recollit 3.772,66 Tn en la recollida selectiva (27,23%) i
10.079,80 (72,77%). Aquest increment de la recollida selectiva es deu a que de
mica en mica s’han anat instaurant noves recollides selectives i amb el reforç de les
campanyes d’educació la població, de mica en mica, va agafant els hàbits de
dipositar els residus selectivament. No obstant això, el percentatge de recollida
selectiva dista molt de la mitjana catalana i dels objectius que marca el
PROGREMIC (Programa de Gestió de Residus Municipals a Catalunya) 2007-2012.
Î

La generació de residus per habitant i dia es manté estable tot i
que la població flotant hi influeix.
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La generació de residus per habitant i dia a Palamós segueix més o menys una
trajectòria estable, entre 1,95 kg/hab/dia i 2,28kg/hab/dia entre els anys 2000 i
2009. L’any 2008 la ràtio era de 2,16 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).
Cal tenir en compte el caràcter turístic del municipi de Palamós, així com també de
la comarca, fet que contribueix a l’augment dels residus per habitant i dia durant el
període estival degut a la població estacional. Segons dades del POUM de Palamós,
l’any 2005 hi havia empadronades 16.400 persones i la població flotant era de
20.000 amb un potencial màxim de 36.400 persones. Per tant, si l’any 2005 es
generaren 13.489,33 Tn de residus, la ràtio va ser de 2,25kg/hab/dia –si es té en
compte la població empadronada- o bé de 1,84 kg/hab/dia –si es té en compte la
població flotant.
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 subministrament d’algun d’aquests.
Î

Augment del nombre de contenidors que millora el sistema de
recollida

La ràtio d’habitants per contenidor ha disminuït al llarg dels anys a Palamós 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 35 contenidors de vidre, 28 de paper i cartró. En canvi, l’any 2008 hi havia
76 contenidors de vidre,

55 de paper i cartró i

204 d’envasos lleugers. Tot i

augmentar la població, la ràtio d’habitants per contenidor ha disminuït.
Î

Forta estacionalitat en la recollida lligada al turisme

Com ja s’ha dit anteriorment, el fet que Palamós 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
34,83% del total de rebuig recollit. De matèria orgànica se’n recollí un 30,00%.
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També, durant l’estiu es recollí un 30,10% de paper i cartró, un 39,95% de del
vidre anual recollit i un 34,86% del total d’envasos lleugers recollits.
Î

Augment del vidre recollit selectivament.

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
productors (establiments de restauració), des del juliol de 2004. També es recull
vidre a la deixalleria.
L’evolució de la recollida selectiva de vidre ha augmentat al llarg dels anys tot i que
en els últims s’ha mantingut. L’any 2000 es recolliren 195,40 Tn i l’any 2009
580,06 Tn. L’any 2007 s’aconseguí un màxim de 588,83 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, que és quan més població flotant
resideix en el municipi sobretot als habitatges de segona residència i als
allotjaments turístics, més de la tercera part de les tones de vidre recollides durant
l’any es realitza durant els mesos d’estiu (39,95%).
Segons dades de l’Agència Residus de Catalunya (any 2009) el percentatge de
vidre recollit a Palamós (4,49%) és inferior a la mitjana comarcal (5,03%) i a la
catalana (4,56%). Si es compara amb els objectius del PROGREMIC 2007-2012, es
vol aconseguir que un 75% de la fracció vidre es valoritzi materialment i que un 5%
del total dels residus generats sigui vidre valoritzat.
Î

Augment del paper i cartró recollits selectivament.

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 molt al llarg dels
anys tot i que en els últims dos anys s’ha produït una petita disminució. L’any 2000
es recolliren 161,93 Tn però l’any 2009 se’n recolliren 544,39 Tn, però l’any 2008
s’aconseguí un màxim de 556,94 Tn recollides.
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L’estacionalitat també es present en la recollida de paper i cartró. Durant els mesos
d’estiu es va recollir un 30,10% de la totalitat de paper i cartró recollit durant l’any
2009.
A Palamós un 3,96% dels residus recollits són paper i cartró, xifra inferior a la
mitjana comarcal (4,33%) i molt baixa respecte Catalunya (10,19%). Segons els
objectius del PROGREMIC, un 14% del total de residus generats hauran de ser
paper i cartró valoritzat (objectiu marcat per l’any 2012).
Î

Augment continuat dels envasos lleugers recollits selectivament.

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 de forma
constant al llarg dels anys. L’any 2000 es recollí 119,52 Tn d’envasos, mentre que
l’any 2009 s’aconseguí un màxim de 375,95 Tn recollides.
A Palamós un 2,76% dels residus recollits són envasos lleugers. Al Baix Empordà es
recull el mateix percentatge que a Palamós (2,76%) i a Catalunya un 3,04%, xifra
superior a la comarcal i a la de Palamós. Segons el PROGREMIC cal aconseguir que
un 3% dels residus totals generats siguin envasos lleugers valoritzats. Tot i que a
Palamós cada any incrementa la quantitat d’envasos lleugers, cal millorar-ne els
resultats per aconseguir un 3% mínim de valorització.
Î

Evolució positiva de la recollida de la matèria orgànica.

La recollida selectiva de la matèria orgànica (FORM) s’instaurà a Palamós l’any
2006. El sistema de recollida utilitzat és el de porta a porta per a grans productors
(restaurants) i mitjançant contenidors de vorera a diferents punts del municipi pels
habitatges.
La recollida selectiva de la FORM domèstica està instaurada a tot el municipi de
Palamós excepte el barri del Padró. Per tal d’instaurar la recollida de la FORM
l’Ajuntament ha engegat campanyes informatives en els diferents barris. 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.
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L’evolució de la recollida selectiva de la FORM és positiva. L’any 2006 només es
recollí 19 Tn de matèria orgànica mentre que l’any 2009 ja se n’havia recollit
230,02 Tn. Cal tenir en compte que s’ha instaurat de mica en mica a diferents
barris, per això la recollida ha anat en augment any rere any. Per exemple, l’any
2006 es començà la recollida de la FORM a grans productors

el mes d’octubre.

L’any 2009 es comptabilitzà la FORM recollida a grans productors i la domèstica
instaurada fins el moment.
Î

Implantació del compostatge casolà a Palamós

Des del Consell Comarcal del Baix Empordà s’ha instaurat el compostatge casolà a
Palamós. L’Ajuntament de Palamós s’adherí a aquesta campanya l’any 2008.
Actualment hi ha 37 domicilis de Palamós que realitzen el compostatge casolà
mitjançant compostadors cedits pel Consell Comarcal del Baix Empordà.
No obstant, a Palamós hi ha al voltant de 12.630 habitatges, per tant, només un
0,29% del parc d’habitatges realitza el compostatge, Aquest nombre es molt petit i
cal continuar implantant el compostatge casolà a més habitatges de Palamós. Tot i
això cal tenir en compte que part del parc d’habitatge no és adient per a realitzar
compostatge casolà ja que aquest es pot portar a terme en aquells habitatges amb
jardí o hort, bàsicament.
Î

Recollida de residu verd a través de la deixalleria

El residu verd no disposa de contenidors al carrer, sinó que s’ha de dipositar
personalment a la deixalleria. El residu verd procedent d’espais públics es recull
mitjançant un vehicle municipal i es diposita a la deixalleria. L’evolució de la
recollida de residu verd no segueix cap tendència marcada a l’augment o a la
disminució. Si s’observa la recollida mensual, durant la tardor i la primavera és
quan el residu verd és més abundat ja que són les èpoques de poda i
enjardinament. Cal tenir present que pel fet d’haver-se de desplaçar a la
deixalleria, molts habitants dipositen el residu verd al contenidor de rebuig, fet que
cal corregir.
Î

Existència d’un servei de recollida de mobles i trastos vells còmode
pels palamosins.

Els habitants palamosins disposen d’un servei de recollida de mobles i trastos vells
deixats a la via pública, prèvia trucada i concertació amb l’Ajuntament. També es
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poden dipositar els voluminosos directament a la deixalleria. L’evolució de la
recollida de voluminosos no segueix cap tendència marcada ja que hi ha molta
varietat de tipologies de mobles i trastos vells amb diferent pes. No obstant, aquest
sistema de recollida hauria de tenir una evolució positiva, si més no pel nombre de
vegades utilitzat.
Î

Presència d’una deixalleria municipal a Palamós obert cada dia.

Els habitants palamosins disposen d’una deixalleria municipal situada al carrer Rafel
Savalls, s/núm (darrere el Gros Mercat) la qual està oberta cada dia. De dilluns a
dissabte el servei està obert matí i tarda i els diumenges només el matí.
L’evolució dels residus recollits a la deixalleria ha estat a l’augment d’aquests
arribant a un total de 1.470,258 Tn l’any 2009. L’any 2004 només es recollí
1.081,73 Tn de residus.
Î

Existència d’un servei de neteja viària i de platges reforçat a l’estiu.

Palamós 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.
Î

Poca generació de residus industrials a nivell de comarca i la
majoria dels quals són considerats no perillosos.

Un 7,59% del total de residus industrials generats a la comarca del Baix Empordà
es generen a Palamós. En el municipi hi ha un total de 26 empreses industrials que
generen residus industrials.
La majoria de residus industrials generats són considerats no perillosos. Només un
9,29% dels residus industrials de Palamós són perillosos. Al llarg dels anys la
tendència de l’evolució de residus industrials ha estat a la baixa, malgrat que en els
últims anys els residus industrials han augmentat. L’any 2002 es generaren 3.639
Tn i l’any 2008 3.145 Tn.
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Només hi ha un gestor de residus industrials a Palamós, el qual es dedica a la
recuperació de paper i cartró, ferralla i vidre i emmagatzematge de bateries i
frigorífics. A nivell de comarca existeixen 10 gestors de residus industrials.
Î

Poca generació de residus ramaders

Palamós no està declarat com a zona vulnerable per a la contaminació per nitrats
en el decret 476/2004 i segons Acord de Govern 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.
S’estima (a partir dels caps de bestiar censats) que a Palamós es genera un total
de 0,05 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
Palamós es poden aplicar 34,85 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 a gestionar dejeccions ramaderes.
Per altra banda, l’Ajuntament de Palamós tampoc disposa de cap ordenança
reguladora de l’aplicació de fems, purins i fangs de depuradora al territori del
municipi de Palamós.
9.2.

PUNTS FORTS
PUNTS FORTS – RESIDUS
Î

Lleugera disminució recent del total de residus municipals recollits.

Î

El percentatge de residus municipals recollits selectivament ha augmentat
en els últims anys; per contra, els residus municipals de rebuig han
disminuït.

Î

La generació de residus per habitant i dia es manté estable, inferior a la
mitjana comarcal i superior a la catalana. Cal tenir en compte la influència
de la població flotant la qual fa variar les ràtios.

Î

Augment del nombre de contenidors per a diferents recollides al llarg dels
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PUNTS FORTS – RESIDUS
anys.

Î

Implantació del compostatge casolà en el municipi.

Î

Existència d’un servei de recollida de mobles i trastos vells molt assequible
pels ciutadans.

Î

Existència d’una deixalleria municipal que està oberta cada dia.

Î

Existència d’un servei de neteja viària i un servei de neteja de platges el
qual es veu reforçat durant el període d’estiu.

Î

De la totalitat dels residus industrials generats en el municipi (3.145 Tn),
només un 9,29% són considerats perillosos.

Î

Poca generació de residus ramaders en el municipi de manera que Palamós
no està declarat zona vulnerable.

9.3.

PUNTS FEBLES
PUNTS FEBLES – RESIDUS
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Î

La generació de residus pateix estacionalitat, per tant, a l’estiu, quan més
afluència turística hi ha, la generació de residus incrementa i els serveis de
recollida es veuen afectats.

Î

La generació de residus industrials ha augmentat al llarg dels anys.

Î

Bona part de les activitats econòmiques del municipi gestionen els seus
residus com a municipals.

Î

Existència de pocs compostaires a Palamós.

Î

Manca d’una ordenança reguladora de residus a nivell local

Î

Malgrat les campanyes de concienciació encara
adequadament la recollida de residus municipals.

no

es

realitza

9. Energia
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10. ENERGIA
10.1. ANÀLISI
Î

Utilització d’energia provinent de diferents fonts.

El municipi de Palamós 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.
Dins el municipi de Palamós s’hi ubiquen 2 establiments amb sistemes de
cogeneració termoelèctrica.
Î

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
20.498 vehicles/dia de mitjana anual.
Î

Eficiència del municipi en la generació d’energies renovables.

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.
Segons el mapa d’implantació ambiental de l’energia eòlica a Catalunya, el municipi
de Palamós és compatible excepte en la seva 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 Palamós
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.
L’energia provinent de la biomassa es considera una bona alternativa energètica,
donada la proximitat de les masses boscoses de les Gavarres.
El municipi de Palamós també pot obtenir energia a partir del sistema que aprofita
el moviment de les ones per obtenir energia elèctrica. Aquesta iniciativa és pionera
a Catalunya i tot i trobar-se en fase d’estudi, ja hi ha instal·lada una boia a la costa
del municipi de Palamós.
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Î

Desconeixement de les dades de consum elèctric i de gas natural,
així com de l’ús d’energies renovables en el municipi.

No es disposa de dades sobre el consum d’energia elèctrica ni de gas natural, així
com tampoc de la seva evolució a nivell municipal. Tampoc es coneixen les dades
relatives a la utilització d’energies renovables en l’àmbit municipal. Això dificulta
l’extracció de conclusions i l’elaboració de previsions de consums municipals.
10.2. PUNTS FORTS
PUNTS FORTS – ENERGIA
Î

Presència d’instal·lacions amb sistemes de cogeneració termoelèctrica al
municipi en dos allotjaments turístics.

Î

Palamós presenta una bona radiació solar així com una bona compatibilitat
eòlica, per tant es considera un municipi amb molt potencial per la
generació d’energia renovable

Î

La presència de molta massa forestal en el municipi també pot ser una
opció en la generació d’energia mitjançant la crema de biomassa.

Î

Existència d’un projecte pioner a Catalunya per a obtenir energia elèctrica
a partir del moviment de les ones que s’ubica a la costa de Palamós.

10.3. PUNTS FEBLES
PUNTS FEBLES – ENERGIA
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Î

El transport és el sector que consumeix més energia al municipi de
Palamós i el parc mòbil del municipi creix anualment, per tant el consum
de combustibles líquids també.

Î

Els combustibles líquids (gasolina i gasoil) són les fonts d’energia més
utilitzades, lligades al transport.

Î

No es disposa de dades sobre el consum energètic municipal ni
d’enllumenat públic.

Î

Es desconeix el grau d’utilització d’energies renovables al municipi.

Î

No es disposa de dades energètiques provinents de les empreses
subministradores d’energia.

10. Aspectes de
sostenibilitat econòmica
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11. ASPECTES DE SOSTENIBILITAT ECONÒMICA
11.1.
Î

ANÀLISI
Dependència laboral exterior creixent.

La mobilitat per motius laborals interna a Palamós ha augmentat entre 1991 i 2001,
passant de 4.010 desplaçaments a 4.612 desplaçaments. Per altra banda, més
població ha sortit a treballar a l’exterior del municipi (l’any 1991 es generaren
5.186 desplaçaments a fora i l’any 2001 augmentaren fins a 6.304 desplaçaments).
També ha arribat més gent de fora a treballar a Palamós (5.279 el 1991 i 6.141
l’any 2002). Aquest fet significa que la població ocupada de Palamós ha augmentat
així com també la població ocupada d’altres indrets que ve a treballar en el
municipi. A Palamós es pot apreciar una dependència recent de l’exterior, ja que
l’atracció és negativa (es genera més mobilitat per treball a l’exterior de la que
s’atrau). Pel que fa a l’autocontenció, aquesta cada vegada és més petita, per tant,
com més anys passen, menys població de Palamós es queda a treballar en el
municipi.
Î

Economia basada en els serveis.

L’estructura econòmica actual de Palamós es basa principalment en una economia
de serveis encarats al turisme i al comerç, si bé cal remarcar la importància de
l’Hospital Comarcal de Palamós, el qual ofereix molts llocs de treball relacionats
amb els serveis personals i sanitaris. L’administració pública també oferix molts
llocs de treball en el municipi. El turisme ha comportat l’emplaçament de
nombrosos establiments hotelers, restaurants i bars, càmpings, apartaments, cases
d’estiueig i de caps de setmana. També ha contribuït a una gran proliferació de
botigues i establiments de tota mena. En l’actualitat, un 71,7% de la població
palamosina ocupada treballa en el sector serveis.
Comparant amb els altres sectors, la construcció és el segon sector que ocupa més
persones (15,5%); en tercer lloc es troba la indústria amb un 12,5%, mentre que
l’agricultura té una presència pràcticament testimonial (0,3%).
Î

Estacionalitat del mercat de treball.
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Palamós 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 Palamós
augmenta. Segons el tipus de contractes que es realitzen mensualment, al 2009
predominaven els contractes eventuals per circumstàncies de la producció (1.901
contractes), més que no els d’obra i servei (661 contractes). Molt concretament
durant el mes de juny i juliol, quan hi ha més contractació, la majoria d’aquests són
eventuals. També cal dir que al llarg dels anys l’estacionalitat és menys marcada de
manera que els contractes temporals s’inicien abans de l’estiu i es finalitzen a
principis de tardor.
El percentatge de dones i homes contractats a Palamós és gairebé equivalent; més
del 75% dels contractes que s’hi registren són temporals. Les persones que són
més contractades tenen entre 30 i 45 anys. Els que menys contractes presenten
són els menor de 20 anys seguits dels palamosins entre 20 i 25 anys.
La contractació es concentra en persones amb nivell formatiu mig-baix (educació
general). No obstant, el mercat de treball de Palamós ofereix més opcions de
contractació per persones amb formació universitària de grau superior que les que
ofereix el Baix Empordà o Catalunya.
Les persones amb més opció a ser contractades a Palamós són les que tenen
experiència prèvia en el sector serveis, la restauració i el comerç.

Per tant, el

sector serveis és el sector amb més capacitat d’absorbir mà d’obra. A Palamós de
cada quatre llocs de treball que es generen més de 3 pertanyen a aquest sector.
Segons el tipus d’empresa la contractació també varia: Com més gran és l’empresa
menys contractes s’efectuen, però cal tenir en compte que és en les grans
empreses on la temporalitat dels contractes és més elevada. Cal destacar també
que un 23,38% dels ocupats de Palamós treballen en grans empreses entre 501 i
1000 treballadors.
Î

Increment desmesurat d’aturats degut a la crisi econòmica que
s’està patint.

El nombre d’aturats a Palamós ha passat per uns cicles on s’oscil·lava de poques
més de 400 persones a l’atur fins els 1.293 aturats que es va arribar al 2009
(promig dels aturats que hi van haver durant tot l’any). Concretament durant
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aquest últim any, el municipi ha arribat a assolir el seu màxim dels últims 26 anys.
És la conseqüència de l’especulació immobiliària i de les gestions bancàries que han
succeït en els últims anys i que han conduït a una crisi econòmica en tots els
àmbits, la qual afecta a la gran majoria de municipis. La tendència prevista serà
que es mantindrà una elevada taxa d’atur durant alguns anys, abans que aquest
torni a disminuir progressivament.
Actualment, més del 50% de la població de Palamós que està aturada prové del
sector serveis. Aquesta tendència s’ha mantingut al llarg dels anys, tot i que l’any
2009 la proporció d’aturats provinents del sector serveis va disminuir. Cal tenir en
compte també que aquest sector és el que ocupa més persones a Palamós. Per
contra, l’atur en el sector de la construcció va augmentar bastant degut a que era
el segon més important després dels serveis a Palamós com a ocupació i
actualment és un dels més afectats per la crisi econòmica (un 29,8% dels aturats
provenen de la construcció, any 2009). L’atur a la indústria és menys significatiu
(12,6%) que a Catalunya (19,2%) ja que té menys presència que a la resta de
Catalunya.
Î

Més homes aturats que no dones.

El número d’homes aturats respecte el total de la població desocupada és més alt
que el de dones aturades, tant a Palamós, com al Baix Empordà o a Catalunya.
Aquestes dades reflecteixen que la situació econòmica actual ha repercutit en la
pèrdua de més llocs de treball ocupats per homes que per dones degut a que els
sectors més afectats per la crisi estan masculinitzats, com per exemple el sector de
la construcció.
Î

Els palamosins entre 30 i 45 anys i els de més de 45 anys són els
que pateixen més l’atur.

Segons dades de l’any 2009, les franges d’edat amb més atur són les compreses
entre 30 i 45 anys i la de persones de més de 45 anys, tant a Palamós, com al Baix
Empordà com a Catalunya. Cal tenir en compte també, que aquests grups d’edat
són els que concentren més població. La franja entre 30 i 45 pateix més atur
(43,1%) que no la de més de 45 anys (29,9%). La resta de població es troba
menys afectada per l’atur: un 2,9% dels palamosins de menys de 20 anys estan en
situació d’atur, un 10,4% entre 20 i 25 anys també estan aturats i un 13,6% entre
25 i 30 també.
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Î

L’atur disminueix de manera important a mesura que s’incrementa
el nivell d’instrucció.

Segons el nivell formatiu de les persones, l’atur varia. Aquest fet es dóna tant a
Palamós, com al Baix Empordà o a Catalunya. En els tres àmbits, l’atur es
concentra en persones amb un nivell formatiu mig-baix que seria un nivell
d’educació general. A Palamós i al Baix Empordà l’atur també es concentra en
nivells formatius baixos (estudis primaris o incomplets) i disminueix a mesura que
incrementa el grau d’instrucció.
Segons el grup professional, els treballadors no qualificats són els que més
percentatge d’atur tenen (33,8%). Els altres grups professionals, com és alta és la
qualificació, menys atur tenen.
Î

Sector primari en retrocés.

Només un 0,3% de la població ocupada de Palamós es dedica al sector primari
(agricultura, ramaderia, pesca, silvicultura) de manera que la seva presència és
gairebé testimonial.
Pel que fa a les activitats econòmiques, un 7,30% de les existents a Palamós 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. Aquest situació fa preveure que en un futur no molt llunyà el sector
primari pot arribar a desaparèixer a Palamós si no es prenen mesures d’incentivació
i recolzament del propi sector.
Una alternativa al sector, són les activitats amb certificació ecològica. A Palamós hi
ha 3 activitats que elaboren productes vegetals, animals o transformats amb
certificació ecològica la qual garanteix la qualitat i la seguretat dels productes.
La presència de la ramaderia a Palamós ha anat disminuint al llarg dels anys, si bé
actualment només hi ha una explotació ramadera activa registrada. Aquesta
explotació compta només amb 2 caps de bestiar boví per engreix.
Pel que fa a l’explotació de boscos, el nombre d’explotacions forestals també han
disminuït al llarg del temps, malgrat més de la meitat de la superfície agrària
estigui ocupada per terreny forestal. Dins el terme municipal de Palamós existeixen
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dos forests públics, un pertany al consistori i té 14,1ha i l’altre pertany a la
Generalitat de Catalunya i disposa de 87,7ha.
Î

Manteniment de l’activitat pesquera amb perspectives de futur.

A Palamós la pesca és la branca d’activitat més important del sector primari. És una
activitat tradicional i el port pesquer se situa en els primers llocs entre els ports de
la costa nord del Principat. En l’actualitat, un 5,36% del total de peix pescat a
Catalunya prové de Palamós i és pescat mitjançant l’arrossegament.
A Palamós hi ha la Confraria de Palamós la qual ostenta la representació dels
pescadors professionals ubicats entre la riera del Riudaura, a Platja d’Aro, i el cap
de Begur. La Confraria compta amb 77 embarcacions censades i 246 pescadors
afiliats. La Confraria representa tant la part empresarial (armadors) com la
treballadora (tripulants).
La futura Reserva Marina d’Interès Pesquer de les Illes Formigues pot comportar la
recuperació dels caladors degut a l’efecte de dispersió de les espècies protegides
com a conseqüència de la degradació del fons marí. En termes d’ocupació es preveu
que la posada en marxa d’aquest projectes tingui conseqüències positives en el
sector pesquer (i en el turístic també) ja que la reserva pesquera significa una
disminució de l’abandonament de l’activitat pesquera i una modernització de les
embarcacions, a part d’una alternativa turística.
Î

Sector industrial important a nivell comarcal.

El sector industrial de Palamós és, juntament amb el de Sant Feliu de Guíxols, un
dels més importants del Baix Empordà. No obstant això, a nivell de Catalunya, les
proporcions industrials són inferiors. La indústria és el tercer sector en ocupació a
Palamós, després dels serveis i la construcció. A part de les indústries sureres,
destaca la presència d’empreses de l’automoció i l’alimentació.
La crisi econòmica actual que s’està patint

ha influït en l’activitat industrial del

municipi ja que algunes indústries potents han reduït plantilla de treballadors de
manera que part de la població ocupada a la indústria està a l’atur.
La majoria d’indústries del municipi se situen al polígon industrial del Pla de Sant
Joan. Cap indústria de Palamós està subjecta al règim d’autorització ambiental, per
tant són innòcues per la salut i el medi ambient.

95

Agenda 21 de Palamós. DIAGNOSI ESTRATÈGICA

Per altra banda és possible un futur desenvolupament d’activitats industrials ja que,
en primer terme, es disposa de sòl industrial pendent de desenvolupar i, en segon
terme, l’Ajuntament de Palamós i la Cambra de Comerç han creat una comissió
(Equip de Treball del Port) per avaluar les possibilitats que Palamós es posicioni
com a pol logístic a partir de les activitats desenvolupades al port. Aquest fet
implicaria una millora de les instal·lacions originals del port, obrint-lo i creant les
infraestructures necessàries que garanteixen els accessos viaris d’interconnexió per
facilitar la sortida i l’entrada de mercaderies.
Î

Davallada del sector de la construcció

El percentatge d’ocupants al sector constructiu de Palamós sempre ha estat
superior a la mitjana catalana. L’any 2009 un 15,50% dels ocupats palamosins es
dedicaven a la construcció. Per contra, un 29,8% dels aturats provenien de la
construcció. En l’actualitat el percentatge ha incrementat degut a la crisi econòmica
que s’està patint, sobretot encarada en aquest sector.
Un fet que mostra la davallada de la construcció és el nombre de projectes de
construcció visats a Palamós: l’any 2005 se’n visaren 792; l’any 2009 només 27.
Pel que fa a les transaccions immobiliàries, l’any 2006 se’n van realitzar 656; l’any
2009 només 202.
Î

Sector portuari amb perspectives de futur

El port de Palamós és l’únic de la Província de Girona que té activitat comercial. El
2008 es creà un grup de treball per tal de promocionar el port i constituir-lo com un
dels principals focus d’ocupació del municipi i un destacat motor econòmic de la vila
i de les comarques gironines.
Es pretén dotar el Port de Palamós amb un Punt d’Inspecció Fitosanitària (PIF) i
crear una línia mixta regular de mercaderies i de passatgers entre Palamós i les
illes Balears, el que suposa fomentar els creuers turístics i el transport de
mercaderies i convertir el Port en la veritable porta d’entrada per mar de les
comarques gironines.
Respecte els deu anys anteriors, l’any 2009 s’incrementà en un 60% el nombre de
passatgers provinents de creuers, consolidant-se com el segon port de creuers de
Catalunya,

després

de

Barcelona.

treballadors/es també augmentarà.
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Î

Sector sociosanitari important que ocupa a molta població

A Palamós hi ha tres centres de treball en l’àmbit sociosanitari: l’Hospital de
Palamós, la residència assistida Palamós Gent Gran i el Centre d’Atenció Primària i
consultori municipal de l’Àrea Bàsica de Salut de Palamós. De manera addicional, el
grup de Serveis de Salut Integrats de Palamós està preparant la propera obertura
d’un nou centre residencial, que generarà 77 places noves de cambrera de planta i
cuina.
Î

Bona oferta comercial

Predomini dels petits comerços d’alimentació i begudes, així com també els que
venen tèxtil i calçat. El municipi disposa de 8 zones comercials (Avda. Catalunya,
Centre Comercial, La Planassa-El Port, Avda. President Macià, C/ Cervantes, C/
Major, C/ Dídac Garrell i Passeig del Mar). Aquests zones comercials compten amb
una associació de comerciants. A més, hi ha mercats, com el d’abastaments, el de
fruita i verdures o el setmanal,que complementen l’oferta comercial.
La Federació de Comerç i Turisme de Palamós (FECOTUR) està integrada per les
associacions comercials i compta amb un pla de dinamització del comerç de
Palamós. Aquest pla té per objectiu principal el posicionament de Palamós com
atractiu comercial a través de la millora del paisatge comercial urbà, les promocions
i publicitat, la millora de serveis adreçats al client i als comerciants i la construcció
de centres comercial a cel obert.
Î

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 Palamós. El municipi forma part de la marca turística Costa
Brava (una de les marques catalanes més importants). Palamós compta amb
hotels, càmpings i apartaments que ofereixen 2.510 places hoteleres.
S’observa un consens al municipi per seguir apostant pel turisme com a principal
motor econòmic de Palamós. Aquest fet requerirà incrementar l’esforç per captar
turisme procedent d’altres punt de l’Estat, posar en valor l’oferta gastronòmica del
municipi, i aconseguir incrementar el nombre de pernoctacions dels turistes que
arriben en els creuers.
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També, el POUM preveu la preservació de determinades zones com la platja de El
Castell, la qual hauria de potenciar-se per captar turisme que busqui oci i descans
en entorns paisatgístics d’alta qualitat combinats amb una oferta àmplia de serveis.
Relacionat amb el turisme, el municipi disposa d’agències de viatges, d’una oficina
de turisme i una bona restauració que complementa l’oferta turística. Alguns
restaurants de Palamós s’han associat (Plat Blau, Cuina de l’Empordanès) per
promocionar la gastronomia.
Palamós també gaudeix un patrimoni natural excel·lent que influeix en l’atracció
turística (platges de qualitat, espais protegits, etc.) el qual permet realitzar rutes
de centrisme i de cicloturisme.
Î

Diversitat de recursos laborals existents però amb mancances.

A Palamós s’ofereixen diferents tipologies de recursos ocupacions però són
insuficients en número atès l’augment de l’atur que s’ha produït últimament.
Caldria adaptar els serveis als diferents col·lectius de persones que els requereixen
ja que són massa generalistes.
Per altra banda, els recursos destinats a la informació, assessorament i la cerca de
feina a Palamós van dirigits a persones aturades en general i només un d’ells
s’adreça a persones amb dificultats especials

(àrea de serveis socials).

Caldria

especialitzar més els recursos segons les necessitats de les persones.
Pel que fa als programes de formació i ocupació només hi ha dues entitats (Consell
Comarcal del Baix Empordà i Ajuntament de Palamós). Caldria fomentar tallers
d’ocupació en l’àmbit sociosanitari i en el turisme, així com també diversificar
l’ensenyament de l’escola taller. D’aquesta manera es diversificaria l’oferta
formativa.
Î

Existència d’un estudi sobre el mercat de treball a Palamós actual.

L’ajuntament de Palamós disposa d’un estudi sobre el mercat de treball de Palamós
actual (amb dades de l’any 2009), el qual determina les mesures a prendre i les
accions a implementar per tal de facilitar el foment de la generació d’activitat
econòmica, i la millora de la inserció laboral a Palamós.
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11.2. PUNTS FORTS
PUNTS FORTS – ASPECTES DE SOSTENIBILITAT ECONÒMICA
Î

Economia de serveis potent encarada als serveis sociosanitaris, al turisme i
al comerç.

Î

La presència de l’hospital comarcal (així com d’altres serveis sociosanitaris)
han contribuït a la creació de molts llocs de treball relacionats amb els
serveis personals i sanitaris.

Î

L’administració pública oferix molts llocs de treball en el municipi.

Î

Presència de 3 activitats que elaboren productes vegetals, animals o
transformats amb certificació ecològica.

Î

El sector pesquer es manté gràcies, en part, a la presència de la Confraria
de Pescadors de Palamós i el port pesquer els quals són un impuls.

Î

La futura Reserva Marina d’Interès Pesquer de les Illes Formigues pot
incrementar la ocupació en el sector pesquer i turístic.

Î

El sector industrial, el qual ocupa el tercer lloc en ocupació, pot dinamitzarse mitjançant la conversió de . La dinamització del port com a pol logístic
pot comportar una incentivació de la indústria palamosina.

Î

Cap indústria de Palamós està subjecta al règim d’autorització ambiental.

Î

Bona oferta comercial distribuïda en
complementada per mercats setmanals.

Î

Presència de la Federació de Comerç i Turisme de Palamós (FECOTUR) la
qual vetlla per la dinamització del comerç en el municipi.

Î

Sector turístic potent que actua de motor de l’economia local de Palamós,
el qual es veurà intensificat amb la consolidació del Port de Palamós com el
segon port de creuers de Catalunya.

Î

Palamós forma part de la marca turística Costa Brava, una de les marques
catalanes més importants.

Î

El municipi ofereix 2.510 places hoteleres distribuïdes entre hotels,

vuit

zones

comercials

i
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PUNTS FORTS – ASPECTES DE SOSTENIBILITAT ECONÒMICA
càmpings i apartaments.

Î

Presència d’una bona restauració que complementa l’oferta turística

Î

El patrimoni natural i arquitectònic del municipi contribueixen a l’oferta
turística oferint rutes de senderisme i cicloturístiques.

Î

L’ajuntament disposa d’un estudi sobre el mercat de treball de Palamós
actual amb mesures i accions per tal generar més activitat econòmica i
millorar la inserció laboral.

11.3.

PUNTS FEBLES
PUNTS FEBLES –ASPECTES DE SOSTENIBILITAT ECONÒMICA
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Î

Dependència laboral exterior i pèrdua d’atracció laboral en els últims anys.

Î

Forta estacionalitat de l’ocupació ja que durant l’estiu el nombre de
contractacions laborals incrementa.

Î

Recent increment de l’atur lligat a la crisi econòmica que s’està patint.
L’atur afecta més a homes, entre 30 i 45 anys, i amb baix nivell de
formació.

Î

Sector primari en retrocés, tant pel que fa a les activitats com a la població
que s’hi dedica, sobretot pel que fa a l’agricultura, ramaderia i silvicultura.

Î

L’àmplia oferta de recursos laborals per a la població palamosina és
generalista i poc diversa.

Î

La crisi econòmica ha influït en l’activitat industrial palamosina ja que
algunes indústries potents han reduït la plantilla de treballadors.

Î

El sector de la construcció és el sector que més pateix la crisi econòmica
influint en la disminució tant de població ocupada com de projectes visats i
transaccions immobiliàries.

11. Aspectes de
sostenibilitat social
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12. ASPECTES DE SOSTENIBILITAT SOCIAL
12.1. ANÀLISI
Î

Els darrers anys, principalment pel saldo migratori positiu, la
població de Palamós ha augmentat i es comptabilitza en 18.161
habitants, concentrada principalment al nucli de Palamós i Sant Joan
de Palamós.

L’evolució de la població de Palamós, els últims anys, està clarament caracteritzada
pel creixement. Així en els darrers anys la població ha crescut en gairebé 4.000
persones, situant la població actualment a 18.161 habitants. El creixement de
població s’ha produït gairebé exclusivament pel saldo migratori positiu. Segons les
projeccions demogràfiques del POUM l’any 2025 es podria arribar a 25.000
habitants.
La població del municipi de Palamós es distribueix en 7 entitats de població,
d’aquesta manera es conforma una població dispersa en el territori; amb tot el nucli
amb més habitants és Palamós (en concentra més de la meitat – 51,62%), seguit
per Sant Joan de Palamós (47,10% de la població).
Î

La major esperança de vida i la disminució de naixements i
defuncions, comporten una estructura de la població envellida.

Domina la població en la franja d’edat de 15-64 anys (68,22% del total
d’habitants), similar a la tendència com a la resta de la comarca i Catalunya, la
major esperança de vida i a la disminució de naixements i defuncions comporten
una població envellida amb els conseqüents problemes i necessitats assistencials i
socials de cara el futur.
Î

Palamós és un municipi costaner i turístic, amb fortes fluctuacions
estacionals de població, a l’estiu es pot arribar a duplicar el nombre
d’habitants.

Malgrat no hi ha dades oficials al respecte, s’estima que la població flotant al
municipi és de l’ordre de 20.000-30.000 persones als estius (dades de l’Ajuntament
i dades del POUM i IDESCAT).
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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.
Î

Palamós és un pol d’atracció per a nouvinguts, principalment de
població immigrada d’origen sud-americà i africà, segons dades de
l’any 2009 la població estrangera representa el 18,83% dels
habitants.

La població nascuda a l’estranger l’any 2009 a Palamós era del 18,83%, la majoria
és població jove amb edat de treballar i de tenir fills, i procedeix principalment de
Sud Amèrica i Àfrica.
La població estrangera es reparteix de manera desigual dins del terme municipal,
produint concentracions més importants en algunes zones, fet que pot provocar la
creació de guetos i necessitats d’iniciatives socials i d’integració més importants en
alguns punts del municipi.
Î

El nombre d’habitatges al municipi ha anat augmentant des de l’any
1981, i la tendència és que continuï. El planejament vigent de
Palamós preveu un creixement fins l’any 2.025 de 4.000 habitatges
nous.

Segons el cens d’habitatges familiars de l’Institut d’Estadística de Catalunya, l’any
1981 hi havia al municipi 7.781 habitatges, que van augmentar fins a 9.172 l’any
1991 i en les últimes dades de l’any 2001 el cens va tornar a pujar fins els 10.617
habitatges i les estimacions de l’any 2009 situen la xifra en 12.629 habitatges.
Segons dades del POUM de Palamós, aprovat any 2008, el nombre d’habitatges el
2005 a Palamós era de 12.100, 6300 dels quals eren de primera residència i 5800
eren de segona residència o vacants, amb un potencial d’habitatges del PGMO de
17.443. El mateix pla estima que a l’any 2025 hi haurà 16.745 habitatges al
municipi, on 9.126 seran de primera residència i 7.619 de segona residència o
vacants, amb total de 19.118 habitatges potencials pel nou pla.
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.), increment
de la gent gran, entre d’altres.
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Î

Malgrat ser un municipi turístic, a Palamós dominen els habitatges
de primera residència, i les segones residències han tendit a
disminuir amb de l’any 1991 a 2001.

L’any 2001 5.473 habitatges (51,55%) pertanyien a primera residència, 2.105
habitatges (19,83%) pertanyien a segona residència; mentre que els habitatges
vacants eren un total de 2.998, que representaven un 28,24% del total i finalment
quedaven 41 habitatges (0,39%) que no pertanyien a cap categoria. El municipi de
Palamós es caracteritza per ser un municipi costaner amb una importat activitat
turística, aquesta particularitat fa que el nombre d’habitatges secundaris sigui
important; però sense superar en cap any el nombre d’habitatges principals.
Durant el període comprès entre el 1991 i el 2001 la tendència ha vingut marcada
per la disminució dels habitatges secundaris i el conseqüent augment dels
habitatges principals, aquest fet potser atribuïble a la transformació de les segones
residències en primeres ja sigui per població jubilada que fixa la seva residència
habitual on fins aleshores hi havia la segona residència, com per població en edat
activa que fixa la seva primera residència a Palamós per diferents motius: millora
preu relatiu de l’habitatge, proximitat a lloc de treball,millora de la percepció de la
qualitat de vida, etc.
Î

El planejament vigent preveu un nombre important d’habitatges de
protecció oficial, amb reserves importants de sòl per habitatges
protegits,

però

actualment

l’oferta

disponible

d’habitatges

de

protecció oficial és mínima.
El POUM de Palamós de l’any 2008, qualifica una reserva important de sòl per
habitatges protegit. Concretament es preveu un total de 100.908 m2 de sòl per
habitatge protegit (2.582m2 en PAU’s, 29.958m2 en PMU’s i 68.368m2 en plans
parcials), que aproximadament corresponen a 1.518 habitatges protegits, protecció
oficial (protecció pública segons Llei Urbanisme) o amb preu concertat (o assequible
en termes de Llei) i de renda lliure.
El Pla Director Urbanístic de les Àrees Estratègiques de les Comarques de Girona
aprovat definitivament el 13 març de 2009, defineix una àrea dins el municipi de
Palamós. Concretament es tracta de l’ARE Sector Roqueta PMU9, situat al NE del
barri antic del Pedró, en un petit promontori per sobre del cementiri municipal,
entre aquest, la Ronda Est, el carrer de Roquera, el carrer de Sant Jordi i l’Escola

105

Agenda 21 de Palamós. DIAGNOSI ESTRATÈGICA

Vedruna; la superfície de l’àmbit és 58.400m2. A l’ARE Sector Roqueta PMU9 de
Palamós es preveu la construcció de 332 habitatges dels quals 161 (50%) seran
habitatges a preus lliures i 161 (50%) habitatges amb algun tipus de protecció.
Malgrat tota aquesta reserva de sòl per habitatges de protecció oficial, l’oferta
actual d’habitatges de protecció oficial disponibles al municipi és mínima.
Î

Els

principals

problemes

dels

habitatges

al

municipi

són

els

relacionats amb l’accessibilitat, a causa de l’envelliment de la
població.
Els problemes més destacats en els habitatges principals són la poca neteja els
carrers, les poques zones verdes i els sorolls exteriors.
La memòria social del POUM de Palamós, any 2008, també comenta que alguns
dels problemes fonamentals dels habitatges són la manca d’ascensors i problemes
relacionats amb l’accessibilitat, problemes que s’agreugen amb l’envelliment de la
població.
Î

Palamós té bona cobertura de telecomunicacions; i aposta per
aquestes en les comunicacions entre administració i ciutadans, així
s’ha iniciat el projecte PalamósQnecta juntament amb la Diputació
de Girona i amb fons FEDER.

El municipi en general té una bona accessibilitat territorial als mitjans de
telecomunicació, concretament es disposa de cobertura de Televisió Digital
Terrestre (TDT), de telefonia mòbil, i també de banda ampla i ADSL.
Existeixen punts de connexió gratuïta d’internet per tota la població, concretament
a la Biblioteca i al Punt Jove de Palamós. A més, la Biblioteca Lluís Barceló i Bou de
Palamós és un centre que forma part de la xarxa punt TIC. La Xarxa Punt TIC és
una xarxa única, integrada per diferents centres, espais i punts que tenen en comú
la posada a disposició de la ciutadania que els envolta d'un equipament i del
personal necessari per accedir a les tecnologies de la informació i les comunicacions
(TIC) i dinamitzar el seu entorn.
A Palamós hi ha una estació que mesura les emissions electromagnètiques de les
antenes de telefonia mòbil.

106

Agenda 21 de Palamós. DIAGNOSI ESTRATÈGICA

El municipi de Palamós, forma part d’un consorci local que agrupa nombroses
administracions locals de l’àmbit català, aquest consorci, anomenat Localret,
s’encarrega d’actuar de manera coordinada i unitària davant la implantació de les
xarxes i els serveis de telecomunicacions localment. L’Ajuntament de Palamós, amb
col·laboració de la Diputació de Girona, ha iniciat recentment el projecte
PalamósQnecta. Aquest consta de dues vessants: una implementació de l’Oficina
Multicanal d’Atenció al Ciutadà i la creació d’una xarxa de comunicacions pròpia.
Aquest projecte PalamosQnecta va ser seleccionat entre els ens locals de la
demarcació de Girona per ser cofinançat pel Feder 2007-2010.
Î

L’Àrea bàsica de Salut a Palamós està formada per Centre Atenció
Primària i l’Hospital Comarcal. També hi ha el centre sociosanitari
Palamós Gent Gran, i recentment s’ha inaugurat un nou centre
d'atenció i seguiment a les drogodependències (IAS) a Palamós, que
donarà cobertura a la comarca del Baix Empordà.

L’Àrea Bàsica de Salut (ABS) de Palamós comprèn els municipis de Palamós,
Calonge-Sant Antoni i Vall-llobrega i dóna cobertura a unes 27.300 persones i té
una superfície total de 42,9 Km2.
El Centre Hospitalari disposa de 151 llits, és a dir, 9,3 llits per cada 1000 habitants,
proporció que està per sobre dels 5 llits per cada 1000 habitants de Catalunya,
segons dades de l’IDESCAT any 2004. I actualment s’està realitzant ampliació de
l’Hospital.
L’any 2005 es posa en marxa el centre sociosanitari Palamós Gent Gran, és un
establiment de tipus mixt, social i sanitari, que forma part d’una àmplia plataforma
de serveis sociosanitaris. I recentment, juliol de 2010, s’ha posat en marxa un nou
centre d'atenció i seguiment a les drogodependències (dependent de l’Institut
d’Assistència Sanitària) a Palamós, que donarà cobertura a la comarca del Baix
Empordà.
La Creu Roja s’ocupa de garantir l’atenció sociosanitària (Servei de Prevenció,
Vigilància, Salvament i Socorrisme) a les platges del municipi de Palamós, com a la
de la resta de la Demarcació de Girona
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Î

Palamós disposa d’una bona cobertura de serveis socials dins el
municipi, i també d’una bona i diversificada atenció de cara els
nouvinguts.

El Consell Comarcal del Baix Empordà és l’organisme encarregat de subministrar els
serveis socials bàsics a tots els municipis de la comarca inclòs el municipi de
Palamós, els mitjans que utilitza són els Equips Bàsics d’Atenció Primària (EBASP),
que constitueixen els Serveis Socials d’àmbit municipal. Amb tot per donar cabuda
a totes les problemàtiques socials que es poden presentar, des del consell comarcal
s’han creat els Serveis Socials d’atenció especialitzada, els quals donen una
resposta específica als dèficits socials que pateixen persones que pertanyen a
col·lectius amb requeriment i necessitats especials.
Les persones amb reconeixement legal de disminució a Palamós amb els anys han
anat augmentant, el 1998 eren 353 i l’any 2008 han augmentat fins a 657, quasi el
doble.
Les principals problemàtiques socials detectades actualment és l’envelliment
general de la població, important població immigrant afegida a l’augment de la
pobresa d’ambdós col·lectius que fan urgent mesures d’actuació en aquest sentit.
Actualment l’Ajuntament de Palamós disposa del Servei d’Acollida, dins el pla de
barris, que elabora diverses activitats pels nouvinguts estructurades en tres eixos:
Acollida, igualtat d’oportunitats i participació.
Î

Hi ha 9 centres educatius a Palamós, que cobreixen totes les edats
d’escolarització (infantil, primària, secundària i educació especial), i
també hi ha una escola d’adults. Es realitzen nombroses activitat
educativa formal i no formal, però es detecta una manca d’ofertes
d’ensenyament artístic (música, dansa, etc.)

Palamós disposa de 9 centres educatius (3 infantils, 3 d’infantil i primària 1 de
secundària , un amb infantil, primària i secundària i 1 d’educació especial). El
nombre de places és de 667 d’infantil, 1110 de primària i 761 d’ESO 286 de
batxillerat i 64 cicles formatius de grau mitjà i 48 d’educació especial.
La formació reglada dirigida a la població adulta de Palamós es desenvolupa a l’Aula
d’Aprenentatge que aglutina diversos serveis: l’Escola Municipal d’Adults, el Pla de
Transició al Treball (PTT) i el Consorci de Normalització Lingüística. En total, l’Escola
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Municipal d’Adults matricula, en els seus diferents cursos, uns 450 alumnes. El 12%
dels participants a aquesta oferta formativa és de nacionalitat estrangera.
Per part de l’Ajuntament o altres administracions es duent a terme activitats
educatives que poden tenir lloc en els equipaments o fora d’ells, Majoritàriament,
les àrees que promouen activitats educatives són les que es poden englobar sota
l’epígraf de Serveis a les Persones (Educació, Cultura i Patrimoni, Esports, Joventut,
Acció social i ciutadania...). A part, també s’han abordat les altres àrees
(Urbanisme, Medi Ambient i Seguretat ciutadana) des de la perspectiva de la
cooperació i les relacions que molt sovint estableixen amb les regidories de serveis
a les persones.
S’ha detectat la manca de centres d’educació artística dins el municipi: música,
arts, dansa, etc.
Î

Hi ha més de 100 entitats inscrites en el registre d’entitats locals de
Palamós, el que dóna mostra d’un important moviment associatiu,
tot i que aquest no és equitatiu en tots els àmbits i no hi ha una
comunicació i organització fluïda entre entitats.

Palamós disposa del Registre d'Entitats Locals de Palamós, i actualment hi ha
registrades més de 100 entitats de diferent tipologia: cíviques, esportives,
culturals, etc. Segons el Pla Educatiu de Palamós es menciona que malgrat hi ha un
nombre importants d’entitats, hi ha un declivi d’entitats d’esplai des de la
perspectiva de l’educació en el lleure, un declivi que ve determinat per la manca
d’associacionisme juvenil i compromís en desenvolupar una oferta al respecte.
Dins d’aquest important moviment associatiu existent a Palamós, cal destacar
també el gran nombre d’equipaments municipals existents i activitats culturals
desenvolupades per l’administració les entitats i associacions municipals.
No s’ha detectat una bona informació o difusió de les entitats i associacions
municipals; i dins les sessions de participació ciutadana s’ha manifestat la manca
de comunicació i organització entre el gran nombre d’entitats i associacions
municipals.
Î

Hi ha un gran nombre d’equipaments municipals dispersos en el
municipi que, amb el projecte de l’edifici de la Ciutadania, pot
disminuir aquesta dispersió territorial.
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Hi ha un nombre important d’equipaments municipals, dispersos pel territori, les
administracions del mateix ajuntament no es situen totes en el mateix indret. Es
troba a faltar piscina municipal i un centre cívic per cohesió social. Pel que fa a la
piscina, hi ha un acord amb Palamós, Calonge i Vall-llobrega per realitzar un
complex esportiu mancomunitat on hi haurà piscina coberta i sales esportives que
s’instal·laria a Calonge.
Hi ha en desenvolupament alguns projectes dins el Pla de Barris com l’edifici de la
ciutadania que permetria aglutinar en una mateixa plaça la majoria dels
equipaments municipals, es troba en fase d’avantprojecte. També hi ha en projecte
aconseguir espai com a centre cívic, la nau 50 metres i Mas Guàrdies.
Î

Des de diferents departaments de l’Ajuntament, es duu a terme un
important treball de participació ciutadana, existeixen diferents
plans

i

projectes

municipals

vinculats

estretament

amb

la

participació ciutadana.
Palamós ha realitzat i té en marxa diferents projectes on s’ha vinculat estretament
la participació ciutadana: pla educatiu, pla de joventut, el Consell de Barri (òrgan
participatiu de Palamós Millora).
Î

Durant l’època estival, a conseqüència de l’augment de població, es
produeixen més denúncies i incidents a la via pública.

Durant els darrers anys, s’han incrementat les denúncies de trànsit, i són
especialment important les relacionades amb el mal estacionament de vehicles, que
sovint posa en perill o dificulta el pas de vianants. És la policia local que gestiona el
trànsit i la seguretat viària a Palamós.
El nombre d’accidents a les vies públiques de Palamós, és important malgrat
sembla que la tendència és a disminuir o estabilitzar-se en uns 260 accidents/any.
La seguretat ciutadana al municipi és relativa ja que malgrat la participació
ciutadana només ha manifestat la inseguretat de nit, el nombre de denúncies
penals registrades els darrers anys ha anat en augment i no són menyspreables. En
el darrer any 2009, quan s’ha posat en marxa l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, el
nombre de denúncies han arribat a 511.
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12.2. PUNTS FORTS
PUNTS FORTS – ASPECTES DE SOSTENIBILITAT SOCIAL
Î

Creixement natural positiu durant el període 1975-2008

Î

Saldo migratori exterior positiu durant els últims anys

Î

Predomini de la primera residència, enfront la segona

Î

Bona cobertura de la TDT, telefonia mòbil i d’internet

Î

Existència de punts de connexió gratuïta d’internet

Î

Desenvolupament del projecte PalamósQnecta, per creació de xarxa de
comunicacions pròpia, amb finançament europeu.

Î

Presència de l’Hospital Comarcal i centre sociosanitari Palamós Gent Gran

Î

Serveis socials municipals, Càritas i altres entitats exerceixen un treball
important de cara els nouvinguts i població amb pocs recursos.

Î

Palamós disposa d’un bon nombre de centres educatius (infantil, primària,
secundària i educació especial)

Î

Elevat nombre d’entitats i associacions dins el municipi

Î

L’ajuntament disposa de Pla Local de Joventut 2008-2011.

Î

Gran nombre d’equipaments municipals i d’oferta cultural

Î

Important activitat de participació ciutadana, ha col·laborat amb nombrosos
projectes recents.

Î

L’ajuntament organitza diferents activitats d’educació ambiental dirigits a
escolars i a turistes.

Î

Reserva important de sòl per habitatges de protecció oficial.
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Î

PUNTS FORTS – ASPECTES DE SOSTENIBILITAT SOCIAL
Presència d’una estació de mesures de les emissions electromagnètiques
d’antenes de telefonia mòbil.

Î

Gestió pròpia de la xarxa de comunicacions, amb el projecte PalamósQnecta.

Î

Edifici de la Ciutadania es troba en fase d’avantprojecte, permetrà aglutinar
entorn un espai obert la majoria dels equipaments municipals.

Î

Des de l’any passat les denúncies penals es tramiten a través de l’Oficina
d’Atenció al Ciutadà.

12.3. PUNTS FEBLES
PUNTS FEBLES – ASPECTES DE SOSTENIBILITAT SOCIAL
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Î

Augment important de la població estacional els mesos estivals, amb
conseqüent augment de demanda de serveis.

Î

Població dispersa pel territori, hi ha dos nuclis urbans més importants.

Î

Oferta actual d’habitatges de protecció oficial escassa.

Î

Habitatges actuals poc adaptats a la gent gran (manca ascensors, mala
accessibilitat, manca zones verdes properes,etc.)

Î

Manca d’infraestructures i serveis per persones amb disminució al municipi

Î

Falta una oferta especifica d’activitat de lleure per joves i nens, de manera
continuada al llarg de l’any.

Î

Manca de comunicació i organització entre les entitats i associacions del
municipi

Î

Manca piscina municipal i centres cívics per millorar cohesió social

Î

Important nombre de denúncies penals, s’ha manifestat per part dels
ciutadans inseguretat de nit.

Î

Principals denúncies de trànsit són per vehicles mal estacionats
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PUNTS FEBLES – ASPECTES DE SOSTENIBILITAT SOCIAL

Î

Població tendeix a l’envelliment, índex superior a la del Baix Empordà i
Catalunya, augment de necessitat i equipaments assistencials i socials per la
gent gran.

Î

La població estrangera al municipi es reparteix de manera desigual en el
municipi, concentrant-se en determinats indrets de Palamós.

Î

Disminució del nombre d’habitants de la llar familiar

Î

Dèficit d’oferta de formació per determinats col·lectius: immigrants, dones,
cicles formatius específics relacionats amb població, etc.

Î

Manca de difusió d’activitats educatives no formals dins el municipi

Î

La gestió ambiental en els serveis municipals és millorable
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13. QUADRE-RESUM
FEBLES
13.1.

DE

PUNTS

FORTS

I

PUNTS

PUNTS FORTS
PUNTS FORTS - MEDI FÍSIC

Î

Diversitat orogràfica i paisatgística. Zones d’alt valor paisatgístic, com les zones
forestals de les Gavarres i els relleus litorals de les muntanyes de Begur, ambdós
inclosos al PEIN.

Î

El mosaic agroforestal de la plana al·luvial realitza la funció de connector ecològic,
facilitant el pas de fauna.

Î

Existència d’un espai d’interès geològic (geozona) que inclou tres geòtops.

Î

Es tendeix a la disminució de la pressió extractiva sobre els aqüífers.

Î

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

Î

Espais geològics que són un gran recurs didàctic per a diferents nivells educatius.
PUNTS FORTS - ANÀLISI DEL TERRITORI

Î

Patrimoni arqueològic, arquitectònic i cultural del municipi protegit, del qual 11
elements són considerats bé cultural d’interès nacional (BCIN).

Î

Màxima concentració de la zona urbana, així com les infraestructures de
comunicació, en el sector centre i sud del municipi

Î

Els usos del sòl no han variat significativament en els últims anys

Î

Caràcter compacte del nucli de Palamós i Sant Joan de Palamós, amb molts
creixements al seu entorn

Î

En general bona qualitat pel que fa als espais públics

Î

Existència del Pla Especial de bens d’interès cultural, el qual s’ha incorporat en el
POUM

Î

Existència d’espais inclosos al PEIN i a la Xarxa Natura 2000 (Gavarres, CastellCap Roig i com a XN200 Litoral del Baix Empordà).

Î

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

Î

El municipi compta amb un nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de l’any
2008

Î

El POUM contempla com a objectiu prioritari la conservació dels espais naturals i
connectors i estructura els nous creixements en relació d’aquests.

Î

Els creixements proposats reforcen la compacitat de la trama urbana, ocupant
espais de l’interior del nucli.

Î

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

Î

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

Î

El municipi consta d’una ordenança municipal de camins i un inventari d’aquest.

Î

La bona qualitat dels espais verds del nucli suposa un valor afegit al municipi

Î

Informació de cultural i històrica en places i carrers dels nuclis de Palamós i Sant
Joan de Palamós

Î

El creixement urbanístic ha estat favorable per respectar el mosaic agroforetal.

Î

El POUM protegeix els turons paisatgísticament (Ex. Puig Xifra, Cap Gros).
PUNTS FORTS – BIODIVERSITAT I PAISATGE

117

Agenda 21 de Palamós. DIAGNOSI ESTRATÈGICA

Î

Recuperació de la vegetació dunar de la Platja del Castell i protecció d’aquesta com a
zona humida.

Î

Existència de l’Estudi dels ocells del litoral de Palamós en el que es realitza un
inventari de la distribució, abundància, densitat i condicionants ecològics del ocells.

Î

Presència del Parc Urbà del Cap Gros que permet als visitants gaudir del paisatge, i
amb ajuda de panells informatius identificar la flora característica de l’espai.

Î

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

Î

Existència de l’estudi Avaluació de la qualitat de l’aigua de la llacuna de la Platja de
Castell (Palamós) a partir d’invertebrats aquàtics.

Î

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

Î

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

Î

Tinença del distintiu Bandera Blava a la Fosca i el Port de Marina de Palamós.

Î

Tinença de les certificacions EMAS per la qualitat ambiental del seu litoral. El port de
Marina de Palamós disposa també de les certificacions de Qualitat ISO 9001 i la
certificació de Medi Ambient ISO 14001.

Î

Presència de praderies de fanerògames marines al litoral palamosí: a la sortida de la
Marina de Palamós, davant la Cala del Castell i en les proximitats de les Illes
Formigues.

Î

Existència de nombrosos programes per part de l’ACA de seguiment i anàlisi de la
qualitat de l’aigua i l’estat de les comunitats marines.

Î

Inclusió de la línia de mar davant el municipi en la futura Reserva Marina d’Interès
Pesquer de les Illes Formigues.

Î

Î

Presència d’una Àrea Privada de Caça al nord del municipi, mentre que la
resta correspon a una zona de seguretat a efectes de caça.
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.
PUNTS FORTS – RISCOS AMBIENTALS
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Î

No es donen els condicionants necessaris per a la generació de riscos geològics per
esfondrament.

Î

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

Î

El municipi pertany a l’Associació de Defensa Forestal Gavarres, fet que contribueix a
la prevenció d’incendis.

Î

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

Î

Es tenen detectats els punts de risc per la seva possible inundació.

Î

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

Î

Coneixement històric de les àrees de més perillositat dins del municipi

Î

Obligatorietat d’acompliment de la normativa sismoresistent a Palamós

Î

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

Î

Palamós ha redactat els Plans d’Actuació municipal INFOCAT, NEUCAT, INUNCAT,
CAMCAT i TRANSCAT

Î

S’han redactat alguns Plans d’actuació malgrat no era obligada la seva redacció
(TRANSCAT, NEUCAT)
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PUNTS FORTS – MOBILITAT
Î

Bona comunicació viària degut a la presència de la C-31, eix que connecta el
municipi amb la xarxa principal de carreteres

Î

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

Î

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

Î

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.

Î

S’ha implementat un sistema de transport públic urbà que connecta els nuclis de
Calonge, Sant Antoni i Palamós.

Î

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

Î

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

Î

El municipi de Palamós té un nivell bo d'autocontenció pel que respecte a la mobilitat
obligada, doncs el 58% d'aquests desplaçaments tenen origen i destí en el mateix
municipi.

Î

Xarxa separativa a les noves zones urbanitzades.

Î

Normes Urbanístiques municipals de l’any 2008 que intervenen en la gestió dels
recursos hídrics en les noves edificacions.

Î

Té aprovat el Pla Director de Sanejament des de l’any 1993. Aquest detecta els punts
conflictius de la xarxa i en proposa solucions. I s’està redactant el Pla Director del
clavagueram.

Î

En els últims anys hi ha hagut una millora del rendiment tècnic de la xarxa de
distribució d’aigua.

Î

Disminució considerable del consum d’aigua per habitant i dia en els últims nou anys.

Î

Totes les aigües residuals són derivades a l’EDAR de Palamós, on són tractades.
Actualment s’està realitzant un projecte d’ampliació i millora de l’EDAR.

Î

Utilització d’aigua regenerada per a usos urbans no potables.

Î

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

PUNTS FORTS – BALANÇ DE L’AIGUA

PUNTS FORTS – CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA
Î

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

Î

Bona qualitat de l’aire, d’acord amb el Registre d’Emissions i Transferència de
Contaminants de Catalunya.

Î

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

Î

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

Î

No s’han detectat episodis significatius de contaminació atmosfèrica al municipi de
Palamós.

Î

La qualitat de l’aire és globalment bona.
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PUNTS FORTS – SOROLL
Î

No hi ha excessius problemes amb el soroll derivats del trànsit, llevat del que es
produeix a les infraestructures viàries.

Î

La principal activitat industrial (polígon industrial) i la C-31 es troben a certa
distància del nucli urbà del municipi

Î

Es disposa d’una ordenança municipal reguladora de sorolls i vibracions aprovada
l’any 2006

Î

Mapa de capacitat acústica realitzat i aprovat que distingeix dos períodes diferents de
l’any: estiu (del 16 de juny al 14 de setembre) i hivern (del 15 de setembre al 15 de
juny), així com també l’existència de restriccions específiques aplicables als mesos
d’estiu

Î

Aplicació de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica i aprovació
dels mapes de capacitat acústica

Î

Realització de diversos estudis per part de l’Ajuntament per tal de conèixer els punts
conflictius i els nivells d’emissió de diversos punts del litoral

Î

L’Ajuntament està treballant en el compliment dels límits sonors d’emissió per part
de les màquines de neteja de la Platja Gran.

Î

En els darrers anys s’han anat solucionant diversos problemes sorgits per
l’incompliment dels límits d’emissió de sorolls establerts.
PUNTS FORTS – RESIDUS

Î

Lleugera disminució recent del total de residus municipals recollits.

Î

El percentatge de residus municipals recollits selectivament ha augmentat en els
últims anys; per contra, els residus municipals de rebuig han disminuït.

Î

La generació de residus per habitant i dia es manté estable, inferior a la mitjana
comarcal i superior a la catalana. Cal tenir en compte la influència de la població
flotant la qual fa variar les ràtios.

Î

Augment del nombre de contenidors per a diferents recollides al llarg dels anys.

Î

Implantació del compostatge casolà en el municipi.

Î

Existència d’un servei de recollida de mobles i trastos vells molt assequible pels
ciutadans.

Î

Existència d’una deixalleria municipal que està oberta cada dia.

Î

Existència d’un servei de neteja viària i un servei de neteja de platges el qual es veu
reforçat durant el període d’estiu.

Î

De la totalitat dels residus industrials generats en el municipi (3.145 Tn), només un
9,29% són considerats perillosos.

Î

Poca generació de residus ramaders en el municipi de manera que Palamós no està
declarat zona vulnerable.
PUNTS FORTS – ENERGIA

Î

Presència d’instal·lacions amb sistemes de cogeneració termoelèctrica al municipi en
dos allotjaments turístics.

Î

Palamós presenta una bona radiació solar així com una bona compatibilitat eòlica,
per tant es considera un municipi amb molt potencial per la generació d’energia
renovable

Î

La presència de molta massa forestal en el municipi també pot ser una opció en la
generació d’energia mitjançant la crema de biomassa.

Î

Existència d’un projecte pioner a Catalunya per a obtenir energia elèctrica a partir
del moviment de les ones que s’ubica a la costa de Palamós.
PUNTS FORTS – ASPECTES DE SOSTENIBILITAT ECONÒMICA

Î
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Economia de serveis potent encarada als serveis sociosanitaris, al turisme i al
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comerç.
Î

La presència de l’hospital comarcal (així com d’altres serveis sociosanitaris) han
contribuït a la creació de molts llocs de treball relacionats amb els serveis personals i
sanitaris.

Î

L’administració pública oferix molts llocs de treball en el municipi.

Î

Presència de 3 activitats que elaboren productes vegetals, animals o transformats
amb certificació ecològica.

Î

El sector pesquer es manté gràcies, en part, a la presència de la Confraria de
Pescadors de Palamós i el port pesquer els quals són un impuls.

Î

La futura Reserva Marina d’Interès Pesquer de les Illes Formigues pot incrementar la
ocupació en el sector pesquer i turístic

Î

El sector industrial, el qual ocupa el tercer lloc en ocupació, pot dinamitzar-se
mitjançant la conversió de . La dinamització del port com a pol logístic pot comportar
una incentivació de la indústria palamosina.

Î

Cap indústria de Palamós està subjecta al règim d’autorització ambiental.

Î

Bona oferta comercial distribuïda en vuit zones comercials i complementada per
mercats setmanals.

Î

Presència de la Federació de Comerç i Turisme de Palamós (FECOTUR) la qual vetlla
per la dinamització del comerç en el municipi.

Î

Sector turístic potent que actua de motor de l’economia local de Palamós, el qual es
veurà intensificat amb la consolidació del Port de Palamós com el segon port de
creuers de Catalunya.

Î

Palamós forma part de la marca turística Costa Brava, una de les marques catalanes
més importants.

Î

El municipi ofereix 2.510 places hoteleres distribuïdes entre hotels, càmpings i
apartaments.

Î

Presència d’una bona restauració que complementa l’oferta turístic

Î

El patrimoni natural i arquitectònic del municipi contribueixen a l’oferta turística
oferint rutes de senderisme i cicloturístiques.

Î

L’ajuntament disposa d’un estudi sobre el mercat de treball de Palamós actual amb
mesures i accions per tal generar més activitat econòmica i millorar la inserció
laboral.
PUNTS FORTS – ASPECTES DE SOSTENIBILITAT SOCIAL

Î

Creixement natural positiu durant el període 1975-2008

Î

Saldo migratori exterior positiu durant els últims any

Î

Predomini de la primera residència, enfront la segona

Î

Bona cobertura de la TDT, telefonia mòbil i d’internet

Î

Existència de punts de connexió gratuïta d’internet

Î

Desenvolupament del projecte PalamósQnecta,
comunicacions pròpia, amb finançament europeu.

Î

Presència de l’Hospital Comarcal i centre sociosanitari Palamós Gent Gran

Î

Serveis socials municipals, Càritas i altres entitats exerceixen un treball important de
cara els nouvinguts i població amb pocs recursos.

Î

Palamós disposa d’un bon nombre de centres educatius (infantil, primària,
secundària i educació especial)

Î

Elevat nombre d’entitats i associacions dins el municipi

Î

L’ajuntament disposa de Pla Local de Joventut 2008-2011.

Î

Gran nombre d’equipaments municipals i d’oferta cultural

per

creació

de

xarxa

de
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Î

Important activitat de participació ciutadana, ha col·laborat amb nombrosos
projectes recents.

Î

L’ajuntament organitza diferents activitats d’educació ambiental dirigits a escolars i a
turistes.

Î

Reserva important de sòl per habitatges de protecció oficial.

Î

Presència d’una estació de mesures de les emissions electromagnètiques d’antenes
de telefonia mòbil.

Î

Gestió pròpia de la xarxa de comunicacions, amb el projecte PalamósQnecta.

Î

Edifici de la Ciutadania es troba en fase d’avantprojecte, permetrà aglutinar entorn
un espai obert la majoria dels equipaments municipals.

Î

Des de l’any passat les denúncies penals es tramiten a través de l’Oficina d’Atenció al
Ciutadà.

13.2.

PUNTS FEBLES
PUNTS FEBLES - MEDI FÍSIC

Î

Rieres i torrents amb curs d’aigua intermitent.

Î

Presència de recursos hídrics subterranis molt vulnerables a la contaminació
(sobretot nitrogenats) i a la intrusió salina (segons l’ACA).

Î

L’excessiva antropització de la zona costera afecta la gran riquesa geològica de la
geozona.

Î

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

Î

L’excessiva antropització de la zona costera afecta la gran riquesa geològica de la
geozona.

Î

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

Î

Diferents pressions afecten als recursos hídrics subterranis del territori.

Î

Perill d’impermeabilitzar la zona de càrrega natural de l’aqüífer si s’urbanitza la
plana al·luvial.

Î

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

Î

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.

Î

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

Î

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

Î

Pressió urbanística i turística degut a la situació geogràfica del municipi

Î

Ocupació d’espais públics al nucli de Palamós per usos privats, com a conseqüència
de l’atractiu turístic de la població

Î

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

Î

Presència d’espècies de peixos al·lòctones (carpa i gambúsia), que poden desplaçar
altres espècies.

Î

Presència en part del territori d’espècies de flora al·lòctona.

Î

Elevada pressió antròpica al litoral, molt freqüentat i explotat, fet que provoca la

PUNTS FEBLES – ANÀLISI DEL TERRITORI

PUNTS FEBLES – BIODIVERSITAT I PAISATGE
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pertorbació de les comunitats marines i pot malmetre l’estat de les praderies de
fanerògames.
Î

Tot i que s’estan realitzant seguiments de les praderies de fanerògames del litoral
català encara es disposa de poques dades d’aquestes en el litoral palamosí

Î

La carretera C-31 fragmenta el territori en dos meitats, dificultant el lliure flux de les
espècies entre les Gavarres i el litoral de la Costa Brava

Î

Encara resten masses forestals sense cap tipus de gestió, tot i que les grans masses
forestals del municipi es situen dintre l’àrea del PEIN de les Gavarres i del Castell
cap-Roig.

Î

Futures ampliacions del Port de Marina de Palamós podrien provocar efectes
adversos sobre les comunitats de fanerògames marines que es troben enfront
d’aquestes instal·lacions

Î

La franja de mar entre la futura reserva de les Illes Formiques i el litoral no comptarà
amb cap tipus de protecció

Î

Elevades pressions antròpiques sobre la Riera de l’Aubi, a la qual s’ha de sumar-hi la
manca de gestió de la riera.
PUNTS FEBLES – RISCOS AMBIENTALS

Î

La situació geogràfica del municipi en la franja costanera, amb alguns penya-segats,
fa que el risc d’esllavissades sigui mitjà.

Î

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

Î

El risc per transport de mercaderies perilloses està considerat com a moderat, degut
a la presència de xarxa viària transitada.

Î

Es considera que el municipi té risc un molt alt d’inundació. A més, l’existència
d’àrees urbanitzades en zones inundables influeix en el risc.

Î

A nivell supramunicipal hi ha cert risc de contaminació dels recursos hídrics
(subterrànis i superficials) a causa de difernts activitats antròpiques.

Î

Palamós, 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
l’actualitat no disposa del Pla d’actuació SISMICAT.

Î

A nivell supramunicipal, hi ha extraccions d’aigua importants dels aqüífers dels
territori.

Î

Les actuacions en situacions d’emergència o riscos es veuen dificultades per l’escala
d’administracions actuants al Port de Palamós.

Î

Es troba a faltar la corordanació entre administracions en el Port de Palamós.

Î

El turisme i tota activitat que se’n deriva (activitats, mobilitat, oci, habitatges, etc)
exerceix històricament i actualment una pressió sobre els recursos naturals dels
territori.

Î

S'apunta un alt grau de saturació de la C-253.

Î

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

Î

Manca de dades actualitzades sobre els hàbits de mobilitat.

Î

S'apunten problemes d'accessibilitat i barreres arquitectòniques a Palamós

Î

Baix grau d'utilització del transport públic.

Î

Manca d'una xarxa estructurada de zones i eixos per a vianants i bicicletes, per als
desplaçaments a l'interior del nucli, si bé el POUM preveu actuar en aquest sentit.

Î

Estacionalitat marcada en el consum, augment considerable durant els mesos de

PUNTS FEBLES – MOBILITAT

PUNTS FEBLES – BALANÇ DE L’AIGUA
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juliol i agost, que dificulta la gestió d’abastament i sanejament.
Î

Sistema de clavegueram unitari en quasi tot el nucli urbà (excepte noves
urbanitzacions), què es col·lapsa en moments puntuals de fortes pluges i l’aigua surt
pels sobreixidors.

Î

Existència d’escomeses de plom en la xarxa de distribució d’aigua.

Î

El pou de Llofriu, d’abastament d’aigua municipal, presenta nivells alts de nitrats en
determinants moments de l’any.

Î

Els volums d’aigua posats en xarxa es mantenen més o menys estables en els
temps.
PUNTS FEBLES – CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA

Î

El volum de trànsit de vehicles (vehicles que circulen per les carreteres) de la xarxa
viària local és el principal agent responsable de les emissions de diòxid de carboni
(CO2), òxids de nitrogen (NOX) i monòxid de carboni (CO).

Î

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.

Î

Increment constant del parc mòbil (nº de vehicles que paguen impost de
matriculació en el municipi) del municipi que incrementa per tant, les emissions
derivades del trànsit de vehicles en vies urbanes.

Î

La conjuntura econòmica actual pot frenar inversions en el camp de les energies
renovables i a actuacions adreçades a la reducció de les emissions de gasos
contaminants.

Î

L’emissió de gasos amb efecte hivernacle (GEH) a Palamós presenta un balanç
lleugerament negatiu, fet que significa que el total de la massa forestal del municipi
no permet fixar el tot el CO2 que es genera en el municipi.
PUNTS FEBLES – SOROLL

Î

L’alt volum de trànsit pesat que circula per la carretera C-31.

Î

Elevada concentració de sorolls a la C-31.

Î

L’actual incompliment del límit d’emissió de la màquina que neteja la Platja Gran (tot
i destacar com a punt fort que l’Ajuntament està treballant per poder solucionar-ho).

Î

La concentració d’activitats d’oci nocturn en les primeres línies de costa que
provoquen molèsties veïnals, principalment durant els mesos d’estiu.
PUNTS FEBLES – RESIDUS

Î

La generació de residus pateix estacionalitat, per tant, a l’estiu, quan més afluència
turística hi ha, la generació de residus incrementa i els serveis de recollida es veuen
afectats.

Î

La generació de residus industrials ha augmentat al llarg dels anys.

Î

Bona part de les activitats econòmiques del municipi gestionen els seus residus com
a municipals.

Î

Existència de pocs compostaires a Palamós.

Î

Manca d’una ordenança reguladora de residus a nivell local

Î

Malgrat les campanyes de concienciació encara no es realitza adequadament la
recollida de residus municipals.

Î

El transport és el sector que consumeix més energia al municipi de Palamós i el parc
mòbil del municipi creix anualment, per tant el consum de combustibles líquids
també.

Î

Els combustibles líquids (gasolina i gasoil) són les fonts d’energia més utilitzades,
lligades al transport.

Î

No es disposa de dades sobre el consum energètic municipal ni d’enllumenat públic.

PUNTS FEBLES – ENERGIA

124

Agenda 21 de Palamós. DIAGNOSI ESTRATÈGICA

Î

Es desconeix el grau d’utilització d’energies renovables al municipi.

Î

No es disposa de dades energètiques provinents de les empreses subministradores
d’energia.

Î

Dependència laboral exterior i pèrdua d’atracció laboral en els últims anys.

PUNTS FEBLES –ASPECTES DE SOSTENIBILITAT ECONÒMICA
Î Forta estacionalitat de l’ocupació ja que durant l’estiu el nombre de contractacions

laborals incrementa.
Î Recent increment de l’atur lligat a la crisi econòmica que s’està patint. L’atur afecta

més a homes, entre 30 i 45 anys, i amb baix nivell de formació.
Î Sector primari en retrocés, tant pel que fa a les activitats com a la població que s’hi

dedica, sobretot pel que fa a l’agricultura, ramaderia i silvicultura.
Î L’àmplia oferta de recursos laborals per a la població palamosina és generalista i poc

diversa.
Î La crisi econòmica ha influït en l’activitat industrial palamosina ja que algunes

indústries potents han reduït la plantilla de treballadors.
Î El sector de la construcció és el sector que més pateix la crisi econòmica influint en la

disminució tant de població ocupada com de projectes visats i transaccions
immobiliàries.
PUNTS FEBLES – ASPECTES DE SOSTENIBILITAT SOCIAL
Î

Augment important de la població estacional els mesos estivals, amb conseqüent
augment de demanda de serveis.

Î

Població dispersa pel territori, hi ha dos nuclis urbans més importants.

Î

Oferta actual d’habitatges de protecció oficial escassa.

Î

Habitatges actuals poc adaptats a la gent gran (manca ascensors, mala accessibilitat,
manca zones verdes properes,etc.)

Î

Manca d’infraestructures i serveis per persones amb disminució al municipi

Î

Falta una oferta especifica d’activitat de lleure per joves i nens, de manera
continuada al llarg de l’any.

Î

Manca de comunicació i organització entre les entitats i associacions del municipi

Î

Manca piscina municipal i centres cívics per millorar cohesió social

Î

Important nombre de denúncies penals, s’ha manifestat per part dels ciutadans
inseguretat de nit.

Î

Principals denúncies de trànsit són per vehicles mal estacionats

Î

Població tendeix a l’envelliment, índex superior a la del Baix Empordà i Catalunya,
augment de necessitat i equipaments assistencials i socials per la gent gran.

Î

La població estrangera al municipi es reparteix de manera desigual en el municipi,
concentrant-se en determinats indrets de Palamós.

Î

Disminució del nombre d’habitants de la llar familiar

Î

Dèficit d’oferta de formació per determinats col·lectius: immigrants, dones, cicles
formatius específics relacionats amb població, etc.

Î

Manca de difusió d’activitats educatives no formals dins el municipi

Î

La gestió ambiental en els serveis municipals és millorable
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