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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:


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.



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



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



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



Establir estratègies ambientals integrades per sobre d’un enfocament
sectorial.
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Establir una sèrie d’actuacions amb prioritats definides, per impulsar el
desenvolupament econòmic, social i ambiental del municipi.

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


Diagnosi: la diagnosi ve a ser una radiografia de la situació actual dels
municipis, tant a nivell ambiental com econòmic i social. Se’n caracteritzen
punts forts (oportunitats del municipi que es poden potenciar) i punts
febles (debilitats del municipi que cal corregir).

Aquesta fase consta de

dos documents:
a. Memòria descriptiva: es recopila la informació de la situació
actual dels diferents vectors ambiental, econòmic i social del
municipi.
b. Diagnosi estratègica: a partir de la memòria descriptiva es
realitza una anàlisi de diagnosi de la situació actual, mitjançant
punts forts (fortaleses i oportunitats del municipi) i punts febles
(amenaces i debilitats del municipi).


Estratègia: partint de la fase de diagnosi, i amb participació ciutadana, es
proposen unes actuacions per millorar la situació actual del municipi,
sempre amb criteris de sostenibilitat.
S’elabora el document Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat on es
defineixen uns programes d’actuació que s’han de desenvolupar en un
futur per aconseguir un desenvolupament sostenible del municipi i
millorar la qualitat de vida de la població.



Desenvolupament: es tracta de desenvolupar l’estratègia de l’Agenda 21
mitjançant l’execució de les accions que inclou el Pla d’Acció Local per a la
Sostenibilitat.
Paral·lelament, s’elabora un Pla de Seguiment amb uns indicadors que
han de permetre contrastar l’aplicació de les actuacions de l’Agenda 21
amb l’evolució del municipi.



Participació: la participació ciutadana és essencial en el procés de
l’Agenda 21 per tal que els ciutadans participin i opinin sobre el futur del
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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.
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1. El Pla d'Acció Local per a
la sostenibilitat de Palamós
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1. PLA D’ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT
DE PALAMÓS
El Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat (PALS) és un pla d’acció que recopila una
sèrie d’actuacions encarades a aconseguir un desenvolupament sostenible. La
sostenibilitat, entesa com a necessitat de cobrir les necessitats del present sense
comprometre la capacitat de satisfer les necessitats futures, gira entorn de tres
pilars essencials:


El territori: marc geogràfic on es desenvolupen les activitats de la
població, del qual cal preservar els valors paisatgístics, entesos no només
com a valors culturals, sinó com a valors de la biodiversitat i de les
relacions establertes entre els ecosistemes al llarg de la civilització.



La població: habitants del territori que interactuen amb el mateix, amb
totes les seves conseqüències, i a qui cal assegurar amb les condicions
actuals unes condicions de vida suficients per a garantir la seva
permanència en el territori.



Les activitats econòmiques: principals activitats modificadores, tant del
territori com de la població que hi viu, ja sigui en termes de nombre –
atraccions i migracions degut a les oportunitats de treball- o de 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.

1.1. LES

LÍNIES

ESTRATÈGIQUES,

ELS

PROGRAMES

D’ACTUACIÓ I LES ACCIONS.
El Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat de Palamós s’estructura jeràrquicament
en línies estratègiques, programes i accions:


Línies estratègiques: eixos fonamentals que defineixen una política
municipal cap a la sostenibilitat.



Programes: camps concrets d’actuació dins de cada línia d’actuació.
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Accions: concreta els projectes, treballs i accions concrets que es proposa
portar a terme.

Per acomplir els objectius s’estableixen 7 eixos fonamentals:


Ordenació eficient i vertebrada del territori.



Preservació del patrimoni natural i cultural.



Optimització dels recursos naturals i minimització d’impactes.



Promoció d’una economia equilibrada i sostenible.



Foment de la qualitat de vida.

1.2. FITXES DESCRIPTIVES
Les accions es defineixen en unes fitxes descriptives. Cadascuna de les fitxes
descriptives detalla la línia estratègica i el programa on s’emmarca l’acció. En
aquestes fitxes es defineix l’objectiu que es vol assolir, la descripció del mateix,
l’àmbit de l’acció (temàtica) i, finalment es fa una valoració bàsicament qualitativa,
sobre diversos aspectes relacionats amb l’aplicació de l’acció (estat d’implantació,
períodes d’execució, grau de prioritat, fonts de finançament, sectors involucrats en
l’execució i valoració econòmica aproximada, nivell d’abast i interrelació amb altres
accions que conformen el Pla d’Acció Local i relació amb indicadors de seguiment).
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Taula 1.1.

Model de fitxa descriptiva
Font: elaboració pròpia

PROGRAMA

Programa al que pertany l’acció

11

22

ACCIÓ

Acció que es defineix en la fitxa descriptiva

33

44

OBJECTIU

Objectiu que es pretén aconseguir en l’execució de l’acció

I PRESERVACIÓ DEL TERRITORI

Descripció detallada de l’acció

DESCRIPCIÓ

INTERRELACIÓ AMB ALTRES ACCIONS

COST ECONÒMIC APROXIMAT

FONTS DE FINANÇAMENT

NIVELL D’ABAST

INDICADORS

LINIA 1 – O R D E N A C I Ó

SECTORS IMPLICATS

Àrees de l’Ajuntament
Es valora el grau de
implicades
competència municipal i
superior per a portar a
terme
l’acció
i
la
implicació d’altres entitats
o organismes
Es fa constar les altres accions del PALS que estan
més relacionades amb l’acció de la present fitxa.
Grau d’inversió necessari per a portar a terme l’acció.
El grau d’inversió s’estima sempre que sigui possible.
ES valora com a organitzatiu i/o tècnic quan la
inversió depèn bàsicament de tasques tècniques o
gestions que pot dur a terme l’ajuntament amb
l’actual infraestructura
Es valora les possibles subvencions o ajuts per a
l’aplicació de la mesura, indicant les institucions i
organisme que poden finançar l’acció.
Classificació de l’acció segons el seu contingut
prenent de referència l’àmbit local (si fa referència
només al municipi en sí) o supramunicipal (si es
refereix a un àmbit més enllà del municipi).

Relació de l’acció amb les indicadors de
sostenibilitat que es mostren al document de
Pla de Seguiment

1
Àmbit: classificació de l’acció segons el seu contingut, prenent de referència els àmbits utilitzats en la
memòria descriptiva i la diagnosi estratègica.
2
Estat d’implantació: S’avalua el grau d’implantació de l’acció
3
Període d’execució: Es valora el període temporal d’implantació de l’acció diferenciant si el termini és
curt (0 a 2 anys), mitjà (3 a 5 anys) o llarg (6 a 10 anys).
4
Grau de prioritat: Indica l’orde amb què cal realitzar les accions dins un mateix termini de temps. La
prioritat es valora en grau alt, mitjà o baix en funció de la rellevància de l’actuació per avançar cap a la
sostenibilitat del municipi i de els prioritats expressades durant el procés de participació.
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Els organismes i institucions citats a Fonts de Finançament o a Sectors
implicats són:

Taula 1.2.

16

Organismes i institucions citats a les fitxes descriptives de les accions.
Font: elaboració pròpia
DEFINICIÓ
SIGLA

ABS

Àrea Bàsica de Salut

ACA

Agència Catalana de l’Aigua

ADF

Associació de Defensa Forestal

AI

Agents Immobiliaris

AJ

Ajuntament

AMPA

Associació de Mares i Pares d’Alumnes

ASS

Associacions

ATMG

Autoritat Territorial de la Mobilitat de Girona

CA

Cooperatives agràries

CAP

Centre Atenció Primària

CAPG

Cambra Agrària Provincial de Girona

CAPSA

Companyia d’Aigües de Palamós

CCB

Consorci de la Costa Brava

CCBE

Consell Comarcal del Baix Empordà

CCPAE

Consell Català de la Producció Agrària i Ecològica

CG

Consorci de les Gavarres

CE

Centre Educatiu

DAR

Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural

DASiC

Departament d’Acció Social i Ciutadania

DBiF

Departament de Benestar i Família

DCiMC

Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació

DdG

Diputació de Girona

DE

Departament d’Educació

DGEiM

Direcció General d’Energia i Mines

DGPAC

Direcció General de Ports, Aeroports i Costes

DI

Departament d’Interior

DMAiH

Departament de Medi Ambient i Habitatge

DPTiOP

Departament de Política Territorial i Obres Públiques

DS

Departament de Salut

DT

Departament de Treball

EA

Empreses agrícoles

FR-XXI

Fundació Remença XXI

GC

Generalitat de Catalunya

GP

Grans Productors

ICAEN

Institut Català de l’Energia

INCASOL

Institut Català del Sòl

MMA

Ministerio de Medio Ambiente

ME

Mossos d’Esquadra
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DEFINICIÓ

SIGLA

MITC

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

MF

Ministerio de Fomento

PAR

Particulars

PTCB

Patronat de Turisme de la Costa Brava

PM

Policia Municipal

PUOSC

Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya

REG

Regió d’Emergències de Girona

SA

Sindicat Agrari

SOC

Servei Català d’Ocupació

SP

Sector Privat

STSI

Secretaria de Telecomunicació i Societat de la Informació

UE

Unió Europea

Les àrees en les que es divideix l’Ajuntament són les següents:
Taula 1.3.

Àrees de l’Ajuntament citades a les fitxes descriptives de les accions.
Font: elaboració pròpia
DEFINICIÓ
SIGLA

AJO

Organització

AJT

Territori

AJP

Persones

AJSS

Serveis Socials

AJDTCCM

Desenvolupament econòmic, Turisme, Comerç, Consum i Mercats

AJEH

Economia i Hisenda

AJE

Esports

AJCP

Cultura i Patrimoni

AJSM

Seguretat i Mobilitat

AJBVP

Brigada i Via Pública

Pel que fa a l’àmbit, s’han dissenyat unes icones que exemplifiquen un àmbit. La
taula següent mostra cada icona amb l’àmbit que representa.
Taula 1.4.

Icones dels àmbits de les accions
Font: elaboració pròpia
ICONA
ÀMBIT
ICONA

ÀMBIT

Aigua

Noves tecnologies
i telecomunicacions

Cultura

Territori

Biodiversitat
i paisatge

Seguretat ciutadana

Activitat econòmica

Educació
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Habitatge

Energia

Mobilitat

Contaminació acústica
i/o atmosfèrica

Població

Salut i
Benestar Social

Organització municipal i
participació ciutadana

Entorn físic

Riscos ambientals

Residus

L’estat d’implantació d’una acció pot ser nul (0% implantat), baix (fins a un 25%),
mig (entre 25% i 50%), alt (entre 75% i 100%) i complet (100%). La taula
següent mostra les icones que representen cada estat d’implantació.

Taula 1.5.

Icones de l’estat d’implantació de les accions
Font: elaboració pròpia

ICONA

ESTAT
D’IMPLANTACIÓ

0% implantada

25% implantada

50% implantada

75% implantada

100% implantada

El període d’execució pot ser baix (es pot tardar entre 0 i 2 anys en executar una
acció), mig (entre 3 i 5 anys) o alt (entre 6 i 8 anys). La taula següent mostra les
icones que representen cada període d’execució.

Taula 1.6

Icones del període d’execució de les accions
Font: elaboració pròpia

ICONA

PERÍODE
D’EXECUCIÓ

Baix

Mig

Alt
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Per últim, el grau de prioritat indica l’orde amb què cal realitzar les accions dins un
mateix termini de temps. La prioritat es valora en grau alt, mitjà o baix en funció
de la rellevància de l’actuació per avançar cap a la sostenibilitat del municipi i de els
prioritats expressades durant el procés de participació.

Taula 1.7

Icones del període del grau de prioritat
Font: elaboració pròpia

ICONA

GRAU DE
PRIORITAT

Baix

Mig

Alt

1.3. PRIORTIZACIÓ DE LES ACCIONS

D’acord amb el que s’ha exposat a l’apartat de Fitxa descriptiva, s’ha assignat una
valoració del grau de prioritat a cadascuna de les accions del Pla d’Acció Local per a
la Sostenibilitat (PALS). Aquesta priorització s’ha realitzat tenint en compte 3
criteris:

1. Criteri de percepció social: recull l’opinió dels assistents als Fòrums de
debat. Es valora, 0, 1 o 2.
2. criteri de legislació: s’ha de tenir en compte si l’acció suposa el compliment
d’alguna disposició legal. Aquest criteri pot valer 0 o 1.
3. Criteri de valor sostenible: segons l’opinió de l’equip auditor puntua l’acció
en la reducció de consum de recursos, protecció d’espais naturals, reducció
de mobilitat, sobretot les que redueixen la petjada ecològica. Es valora 0, 1
o 2.

El valor total màxim del grau de prioritat és 6 (valor dels tres criteris més un). Les
accions que obtenen una puntuació entre 6 i 5 es consideren d’alt grau de prioritat,
entre 3 i 4 són de mitjà grau de prioritat i entre 2 i 1 es consideren de baix grau de
prioritat.
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2. Resum de les línies
estratègiques,
els programes d'actuació
i les accions
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2. RESUM DE LES LÍNIES ESTRATÈGIQUES,
PROGRAMES D’ACTUACIÓ I LES ACCIONS
LÍNIA

1.

ELS

ORDENACIÓ EFICIENT I VERTEBRADA DEL TERRITORI

PROGRAMA
Millora
1.1.

de la qualitat de l’espai urbà

ACCIONS
Millorar
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.

la transició entre la ciutat i el seu entorn pròxim.
Realitzar un pla de gestió i millora dels solars buits en la trama urbana.
Regular l’ús d’espècies de flora invasora i promoure la jardineria sostenible.
Garantir que els criteris de sostenibilitat i paisatgístics previstos en el
planejament urbanístic es portin a terme.
Incrementar la gestió i millora de les zones verdes urbanes i espais lliures.
Definir estratègies de participació ciutadana en la definició d’usos de les
zones verdes de nova construcció.

PROGRAMA
Foment
1.2.

de la mobilitat i l’accessibilitat amb criteris de sostenibilitat

ACCIONS
Redactar
1.2.1.

1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.
1.2.6.
1.2.7.
1.2.8.
1.2.9.
1.2.10.

un Pla de Mobilitat Urbana, juntament amb els municipis de
Calonge, Vall-llobrega, Castell-Platja d'Aro, Santa Cristina d'Aro i Sant Feliu
de Guíxols
Adaptar les parades d'autobusos a persones amb mobilitat reduïda
Elaborar un pla de mobilitat urbana de Palamós
Crear una borsa per compatir cotxe
Millorar la xarxa d'itineraris per a vianants i carrils bicicleta a l'interior de les
zones urbanes
Ampliar i millorar la xarxa d'aparcament per a bicicletes a la via pública
Continuar garantint l'accés als centres educatius amb condicions de
seguretat
Realitzar campanyes informatives per a fomentar l'ús del transport públic
Impulsar mesures per augmentar l’eficàcia i la utilització del transport públic
Crear una xarxa de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics
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LÍNIA

2.

PRESERVACIÓ DEL PATRIMONI NATURAL I CULTURAL

PROGRAMA
Vàlua
2.1.

de l’entorn natural i arquitectònic

ACCIONS
Continuar
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.1.6.
2.1.7.
2.1.8.

preservant i rehabilitant el patrimoni arquitectònic i donar-li un ús
social.
Crear una metodologia per a la gestió de les platges i el seu entorn.
Realitzar un estudi de naturalització de les rieres per a millorar la
connectivitat.
Realitzar un seguiment d’ocells i cetacis del litoral palamosí.
Redactar un catàleg d’elements naturals d’interès del municipi.
Impulsar la participació del municipi en el Projecte Rius a la riera d’Aubí.
Crear el Banc de llavors de l’Empordà.
Fomentar els acords de custòdia dels espais singulars de Palamós.

PROGRAMA
2.2.
Educació
ACCIONS
2.2.1.
Realitzar
2.2.2.

2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.
2.2.6.
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i comunicació per a la preservació del patrimoni natural

campanyes per donar a conèixer els valors naturals de l’EIN del
Castell i la importància de la seva conservació a la població.
Realitzar campanyes que donin a conèixer la importància de la Posidonia
oceanica en la conservació i el manteniment de la qualitat del mar i les
platges.
Crear noves activitats d’educació ambiental.
Proporcionar a la població la informació existent referent a la creació de la
Reserva Marina de les Illes Formigues.
Realitzar el seguiment de les rieres i del litoral municipal involucrant els
alumnes dels instituts.
Establir un centre de formació i promoció de l’agricultura ecològica a Can
Pere Tià.
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LÍNIA

3.

OPTIMITZACIÓ
D’IMPACTES

PROGRAMA
Estalvi
3.1.

DELS

RECURSOS

NATURALS

I

MINIMITZACIÓ

energètic i ús d’energies renovables

ACCIONS
Promoure
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.
3.1.6.

la implantació d’energies renovables i l’estalvi energètic als
equipaments públics de nova construcció.
Seguir amb l’aplicació del Pla d’adequació municipal de l’enllumenat públic.
Realitzar auditories energètiques dels edificis i equipaments municipals.
Controlar l’aplicació de la normativa vigent sobre l’ecoeficiència en al
construcció i l’edificació.
Realitzar una campanya sobre l’ús racional dels aparells d’aire condicionat i
calefacció.
Incorporar criteris ambientals d’eficiència energètica en la compra d’equips
informàtics per part de l’Ajuntament.

PROGRAMA
Reducció
3.2.

i control de la contaminació atmosfèrica i acústica

ACCIONS
Adoptar
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.

una nova política ambiental en la gestió del parc mòbil municipal.
Continuar controlant el nivell sonor que emeten els vehicles motoritzats i els
establiments d’oci del municipi.
Adaptar el mapa acústic al nou Reglament de la Llei 16/2002, de protecció
contra la contaminació acústica.
Continuar amb la campanya “PSSS... Palamós sense sorolls”.

PROGRAMA
3.3.
Minimització

i gestió dels residus

ACCIONS
Buscar
3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.
3.3.4.
3.3.5.
3.3.6.
3.3.7.

nous mecanismes per fomentar els bons hàbits de recollida i residus i
promoure’n la minimització.
Continuar fomentant l’autocompostatge.
Instaurar un sistema de recollida de restes vegetals.
Aconseguir un espai públic més net.
Prendre mesures perquè els grans productors realitzin la recollida selectiva
adequadament.
Dinamització i promoció de la deixalleria.
Crear una campanya de Nadal més sostenible (promoció del comerç local i
minimitzar els residus).

PROGRAMA
Gestió
3.4.

integral del cicle de l’aigua

ACCIONS
Instaurar
3.4.1.
3.4.2.

la xarxa separativa d’aigua en tot el municipi.
Continuar amb la campanya d’optimització de l’ús de l’aigua.
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3.4.3.
3.4.4.
3.4.5.
3.4.6.

Treballar conjuntament des de l’Ajuntament amb les entitats que gestionen
l’aigua.
Millorar el rendiment de la xarxa d’abastament i subministrament.
Posar solució als punts conflictius existents en la xarxa d’abastament.
Facilitar a la població l’accés als resultats analítics de l’aigua potable del
municipi.

PROGRAMA
3.5.
Minimització
ACCIONS
Crear
3.5.1.

dels riscos naturals

la comissió local de Protecció Civil.
Continuar amb l’execució i el manteniment de les franges de protecció de les
urbanitzacions.
3.5.3.
Impulsar la neteja de les restes vegetals dels boscos.
3.5.4.
Controlar el risc d’esllavissades i despreniments.
3.5.2.
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LÍNIA

4.

PROMOCIÓ D’UNA ECONOMIA EQUILIBRADA I SOSTENIBLE

PROGRAMA
Foment
4.1.

d’un mercat de treball òptim

ACCIONS
4.1.1. Garantir
4.1.2.
4.1.3.

i promoure el teletreball a Palamós.
Executar el pla d’actuació de l’estudi de mercat sobre el treball de Palamós.
Crear ajuts fiscals per a l’emprenedor palamosí en el foment d’iniciatives
empresarials.

PROGRAMA
Estimulació
4.2.

de la potencialitat del sector primari

ACCIONS
Elaborar
4.2.1.
4.2.2.

i executar un Pla de gestió i foment dels espais agraris.
Impulsar el sector pesquer mitjançant la futura Reserva Marina d’Interès
Pesquer de les Illes Formigues.

PROGRAMA
El
4.3.

port com a pol estratègic econòmic

ACCIONS
4.3.1.
Vetllar
4.3.2.

pel manteniment del sòl industrial aprofitant el potencial de l’activitat
portuària.
Crear un pla d’ocupació entorn l’activitat portuària.

PROGRAMA
4.4.
Activació
ACCIONS
Executar
4.4.1.

del comerç i serveis

el pla de dinamització del comerç a nivell local.

PROGRAMA
Potenciació
4.5.

i alternatives del turisme

ACCIONS
4.5.1.
4.5.2.
4.5.3.
4.5.4.
4.5.5.

Fomentar la gestió sostenible dels equipaments d’allotjament, juntament
amb sistemes de gestió ambiental i “ecoetiquetes”.
Potenciar la Reserva Marina d’Interès Pesquer de les Illes Formigues com a
actiu turístic.
Innovar una oferta turística relacionada amb la pesca sostenible.
Redactar un Pla Especial del Camí de Ronda i potenciar-lo com atractiu
turístic.
Continuar potenciant els actius turístics actuals durant tot l’any.
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LÍNIA

5.

FOMENT DE LA QUALITAT DE VIDA

PROGRAMA
Promoció
5.1.

de l’educació i foment de les noves tecnologies

ACCIONS
Crear
5.1.1.
5.1.2.
5.1.3.
5.1.4.
5.1.5.
5.1.6.
5.1.7.

o fomentar un nou punt TIC.
Difondre el projecte PalamósQnecta.
Crear activitats educatives intergeneracionals.
Ampliar l’oferta de cursos formatius.
Realitzar campanyes educatives de civisme.
Oferir activitats d’educació ambiental a la població turística.
Promoure una escola municipal d’arts.

PROGRAMA
Associacionisme
5.2.

i cohesió social

ACCIONS
Estendre
5.2.1.
5.2.2.
5.2.3.

la xarxa de voluntariat a la gent gran.
Actualitzar el registre d’entitats municipal.
Dinamització de les festes d’entitats i associacions municipals.

PROGRAMA
Apropament
5.3.

dels serveis i accés a l’habitatge

ACCIONS
5.3.1.
Desenvolupar
5.3.2.
5.3.3.
5.3.4.

el projecte de l’Arbreda.
Potenciar els equipaments municipals.
Fomentar la rehabilitació d’habitatges, pel que fa a l’accessibilitat a aquests.
Promoure el lloguer d’habitatges buits.

PROGRAMA
Millora
5.4.
ACCIONS
Aplicar
5.4.1.
5.4.2.
5.4.3.
5.4.4.
5.4.5.
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de l’organització municipal

criteris de compra verda en productes.
Realitzar un estudi de la població flotant.
Difondre els sistemes de gestió ambiental municipals.
Augmentar els recursos humans i materials de la policia municipal per a
millorar la seguretat ciutadana, principalment de nit.
Crear un registre centralitzat i georeferenciat d’incidències ambientals.

3. Fitxes descriptives de les
accions

Agenda 21 de Palamós. PLA D’ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT

3. FITXES DESCRIPTIVES DE LES ACCIONS
A continuació es descriuen les fitxes descriptives de les accions distribuïdes per
línies estratègiques i programes d’actuació.
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LÍNIA 1.
Ordenació eficient i
vertebrada del territori
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LÍNIA

1.

ORDENACIÓ EFICIENT I VERTEBRADA DEL TERRITORI

PROGRAMA
Millora
1.1.

de la qualitat de l’espai urbà

ACCIONS
Millorar
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.

la transició entre la ciutat i el seu entorn pròxim.
Realitzar un pla de gestió i millora dels solars buits en la trama urbana.
Regular l’ús d’espècies de flora invasora i promoure la jardineria sostenible.
Garantir que els criteris de sostenibilitat i paisatgístics previstos en el
planejament urbanístic es portin a terme.
Incrementar la gestió i millora de les zones verdes urbanes i espais lliures.
Definir estratègies de participació ciutadana en la definició d’usos de les
zones verdes de nova construcció.

PROGRAMA
Foment
1.2.

de la mobilitat i l’accessibilitat amb criteris de sostenibilitat

ACCIONS
Redactar
1.2.1.

1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.
1.2.6.
1.2.7.
1.2.8.
1.2.9.
1.2.10.

un Pla de Mobilitat Urbana, juntament amb els municipis de
Calonge, Vall-llobrega, Castell-Platja d'Aro, Santa Cristina d'Aro i Sant Feliu
de Guíxols.
Adaptar les parades d'autobusos a persones amb mobilitat reduïda.
Elaborar un pla de mobilitat urbana de Palamós.
Crear una borsa per compatir cotxe.
Millorar la xarxa d'itineraris per a vianants i carrils bicicleta a l'interior de les
zones urbanes.
Ampliar i millorar la xarxa d'aparcament per a bicicletes a la via pública.
Continuar garantint l'accés als centres educatius amb condicions de
seguretat.
Realitzar campanyes informatives per a fomentar l'ús del transport públic.
Impulsar mesures per augmentar l’eficàcia i la utilització del transport
públic.
Crear una xarxa de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics.
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PROGRAMA

1.1. MILLORA DE LA QUALITAT DE L’ESPAI URBÀ

ACCIÓ

1.1.1. Millorar la transició entre la ciutat i el
seu entorn pròxim

OBJECTIU

Garantir un correcte tractament de les vores del teixit urbà i una transició
adequada amb el medi rural i natural.
Els límits entre la ciutat i el seu entorn (espai rural i periurbà) són sempre
punts de transició del paisatge que cal tractar de manera adequada per tal
d’aconseguir una bona integració paisatgística del territori.

En aquestes zones cal realitzar un tractament urbanístic que eviti els canvis
bruscos, tot potenciant els elements vertebradors que afavoreixin aquesta
interrelació (parcs urbans, torrents i rieres, etc.) del teixit urbà amb el seu
entorn.
En els diferents cursos fluvials (torrents i rieres) que travessen el municipi,
cal aplicar (sempre que sigui possible) tractaments “tous”, conservant al
màxim les seves característiques naturals i potenciant la vegetació de ribera
en els seus marges. Així mateix, en els espais verds, cal tenir en compte
realitzar un tractament que ajudi a interrelacionar el medi urbà amb el seu
entorn no urbanitzat.
Aquesta acció es pot dur a terme bé sigui a partir de la inclusió de criteris en
les unitats d'actuació urbanística que es desenvolupin, sobretot en aquelles
que es situïn en una situació de transició entre el medi urbà i rural, o bé a
partir d'actuacions específiques en zones concretes.

SECTORS IMPLICATS

Î
Î

INTERRELACIÓ AMB ALTRES ACCIONS
COST ECONÒMIC APROXIMAT

INDICADORS

Î AJT
Î AJBVP

1.1.2.
1.1.4.

Inclusió de les actuacions en el POUM + execució d’obres
si es dóna el cas.
Î
Î
Î
Î

FONTS DE FINANÇAMENT

NIVELL D’ABAST

AJ
ACA
MMA
DGAPC

Î
Î
Î
Î

SP
AJ
MMA
DGAPAC

Local
Î Usos del sòl
Î Grau de compacitat urbana
Î Percentatge de sòl no urbanitzat

LÍNIA 1. O R D E N A C I Ó

DESCRIPCIÓ

EFICIENT I VERTEBRADA DEL TERRITORI

En els principals punts on cal incidir en aquesta transició són en les zones
pròximes a la façana marítima, zones de transició medi urbà – medi rural /
natural i en les urbanitzacions marginals, que en un futur s’han de consolidar
com ara el límit nord entre el barri de la Platja amb els conreus de Sant Joan
de Palamós, els límits del polígon industrial del Pla de Sant Joan, el límit del
barri Fosca-mar amb l’entorn forestal de la Serra, la urbanització de les
Oliveretes amb el paratge agrícola del Pla de Gorgoll i l’entorn forestal del
Puig de les Roques.
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PROGRAMA

1.1. MILLORA DE LA QUALITAT DE L’ESPAI URBÀ

ACCIÓ

1.1.2. Realitzar un pla de gestió i millora dels
solars buits en la trama urbana

OBJECTIU

Tenir un registre dels solars urbans i realitzar propostes per a gestionar-los.

Es proposa redactar un pla de gestió i millora dels solars buits de la trama
urbana de Palamós. Aquest hauria de:
Î

DESCRIPCIÓ

Î
Î

Î

Identificar tots aquests espais buits de la trama urbana de Palamós
en estat d’abandó i/o amb possibilitats d’esdevenir solars buits,
Identificar els propietaris dels solars.
Redactar un reglament on s’especifiqui els deures dels propietaris en
quan el manteniment dels solars a l’espera del seu nou ús. Alguns
d’aquests deures a falta d’especificar-los podrien ser: retirada
d’abocaments, neteja de vegetació, neteja de la brutícia, tancament
perimetral amb entrades al solar,etc.
Imaginar noves formes d’aprofitaments dels solars fins que no
s’urbanitzin, com ara: aprofitament de l’espai per funcions socials,
horts urbans, etc. a partir de propostes de convenis de mitjana
durada entre els propietaris i l’Ajuntament, amb entitats,
agrupacions de veïns, col·lectius socials, etc.

Acompanyant aquest pla es pot redactar una ordenança recollint les
determinacions del Pla i a més indicar un règim de sancions en el cas de no
complir-les.
SECTORS IMPLICATS

Î
Î
Î

AJ
SP
ASS

INTERRELACIÓ AMB ALTRES ACCIONS

Î

1.1.3

COST ECONÒMIC APROXIMAT

15.000€ (Pla)
Î
Î

FONTS DE FINANÇAMENT
NIVELL D’ABAST
INDICADORS
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AJ
SP

Local
Î Usos del sòl

Î

AJT

LÍNIA 1.

En molts casos aquests espais buits, són focus de brutícia, abocaments,
vegetació oportunista, etc. Lligat a aquests i depenent de l’estat d’abandó del
solar, aquests poden ser hàbitats idonis per animals no desitjables en un
entorn urbà, per la possibilitat d’entorns poc saludables, com poden ser rates,
algunes espècies d’escarabats, colònies de gats, etc.

ORDENACIÓ EFICIENT I VERTEBRADA DEL TERRITORI

En la trama urbana de Palamós i de qualsevol població, s’intercalen en els
habitatges, zones verdes, espais públics, infraestructures, etc, espais sense
una funcionalitat establerta a la espera de tenir el seu ús definitiu.
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PROGRAMA

1.1. MILLORA DE LA QUALITAT DE L’ESPAI URBÀ

ACCIÓ

1.1.3. Regular l’ús d’espècies de flora invasora
i promoure la jardineria sostenible

OBJECTIU

Minimitzar la presència d’espècies al·lòctones en el municipi.
En el terme municipal de Palamós, tant en espais públics com privats, poden
observar-se espècies de plantes que han estat introduïdes, ja sigui pel seu valor
ornamental com per la seva resistència. Aquestes espècies provinents de climes
semblants al nostre sovint arriben a provocar problemes degut al seu ràpid
creixement, al desplaçament d’espècies autòctones, ocupació d’hàbitats fora
dels parcs i jardins, etc., i poden arribar a esdevenir espontànies en alguns
ambients.

DESCRIPCIÓ

Es proposa l’elaboració d’un petit manual o guia en el que s’expliquin els
avantatges de l’ús de plantes autòctones i s’indiqui quines són les més adients
per al municipi. L’edició d’aquesta guia o manual de bones pràctiques en
jardineria hauria d’anar acompanyada d’una campanya informativa en que es
realitzin algunes xerrades i en què s’expliqui a la població la importància i els
avantatges de l’ús de les plantes autòctones en els seus jardins i balcons.
Aquesta guia pot ser editada conjuntament pels municipis que participen en
aquesta Agenda 21.
Des de l’Ajuntament s’hauria de prioritzar la utilització de plantes autòctones per
a l’enjardinament de les noves zones verdes, i a poc a poc anar adaptant els
jardins i zones verdes existents a un model de jardineria sostenible. A més
també hauria de regular l’ús de la vegetació al·lòctona en jardins privats, posant
especial atenció al llistat de taxons que per part del Departament de Medi
Ambient i Habitatge es recomana no plantar.
Es proposa també la realització d’una jornada on es convidi a participar a les
empreses dedicades a la jardineria, viverisme, etc. i en que s’expliqui en què
consisteix la jardineria sostenible, les plantes recomanades i no recomanades, la
importància de no utilitzar espècies invasores, etc., per intentar conscienciar i
sensibilitzar de la importància d’utilitzar espècies autòctones en el seu dia a dia.

SECTORS IMPLICATS

Î
Î
Î

AJ
DMAiH
SP

Î
Î

AJT
AJBVP

INTERRELACIÓ AMB ALTRES ACCIONS

FONTS DE FINANÇAMENT

NIVELL D’ABAST
INDICADORS

5.000 € (disseny, edició i lliurament de les guies)
Variable (adaptació dels jardins municipals existents a un
model de jardineria sostenible)
Î
Î
Î
Î

DMAiH
DdG
SP
ASS

LÍNIA 1.

COST ECONÒMIC APROXIMAT

ORDENACIÓ EFICIENT I VERTEBRADA DEL TERRITORI

L’ús d’espècies autòctones té molts avantatges ecològics i econòmics. Les
plantes autòctones estan adaptades les condicions climàtiques de la nostra
terra, tenen uns requeriments hídrics baixos, i són més resistents tant a la
sequera com a les plagues o malalties pròpies de la zona.

Municipal
-
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1.1. MILLORA DE LA QUALITAT DE L’ESPAI URBÀ

ACCIÓ

1.1.4. Garantir que els criteris de sostenibilitat i
paisatgístics
previstos
al
planejament
urbanístic es portin a terme.

OBJECTIU

Vetllar per una ordenació sostenible del territori.
El municipi de Palamós disposa d’una figura de planejament municipal
(POUM) aprovada recentment. Aquesta figura de planejament incorpora tot
un seguit de criteris i objectius ambientals amb la voluntat d’assolir un
urbanisme sostenible.

DESCRIPCIÓ

Pel que fa als criteris de sostenibilitat, cal que es garanteixi que en el
desenvolupament de les actuacions que aquest POUM conté, es tinguin en
compte tots els criteris previstos, així com també els criteris paisatgístics
recollits.
Es proposa crear un sistema de validació del compliment dels objectius
ambientals que consten al POUM que garanteixi un correcte aplicament de la
normativa urbanística. Aquest sistema pot basar-se en la concessió de
llicències, permisos, autoritzacions vàries, etc.

SECTORS IMPLICATS

Î
Î
Î

AJ
SP
DPTiOP

INTERRELACIÓ AMB ALTRES ACCIONS

Î
Î

1.1.1
1.1.2

COST ECONÒMIC APROXIMAT

2.000€ (tràmits administratius)
Î
Î

FONTS DE FINANÇAMENT
NIVELL D’ABAST
INDICADORS
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Local
-

AJ
SP

Î

AJT

LÍNIA 1.

PROGRAMA

ORDENACIÓ EFICIENT I VERTEBRADA DEL TERRITORI
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PROGRAMA

1.1. MILLORA DE LA QUALITAT DE L’ESPAI URBÀ

ACCIÓ

1.1.5. Incrementar la gestió i millora de les
zones verdes urbanes i espais lliures

OBJECTIU

Millorar la qualitat de l’espai urbà.
Es proposen diferents actuacions interrelacionades que poden ajudar a millorar
la gestió dels espais lliures.

Establir un programa d’esporga selectiva, reduint al màxim la
poda dels arbres i evitant l’elecció d’espècies que requereixin una
esporga excessiva.

Î

Programa de defensa fitosanitària aplicant criteris selectius.

Î

Programa de rec basat en criteris d’eficiència, regulant els horaris
de rec a les hores de menys sol.

Î

Aprofitament d’aigües del subsòl o pluvials per al rec.

Î

Aprofitament d’aigües depurades pel reg del verd urbà.

Î

Recollida selectiva i valorització de les restes vegetals.

Î

Control de qualitat del material verd subministrat per assegurar
que se serveix en condicions òptimes.

DESCRIPCIÓ

Quan es plantegin noves zones verdes i parcs urbans al municipi caldrà tenir
en compte i potenciar els projectes de relligat del teixit urbà per afavorir la
connectivitat.
També es tindran en compte els criteris de sostenibilitat quan als materials
del mobiliari urbà (fusta certificada, materials reciclats, etc.), criteris
d’accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda
i la disponibilitat
d’equipaments per a infants (zones de joc) i gent gran (zones de descans).
SECTORS IMPLICATS

Î
Î

AJ
DMAiH

INTERRELACIÓ AMB ALTRES ACCIONS

Î
Î

2.1.5
1.1.1

COST ECONÒMIC APROXIMAT

23.000€
Î
Î
Î
Î

FONTS DE FINANÇAMENT

NIVELL D’ABAST
INDICADORS

AJ
DMAiH
DPTiOP
SP

Local
Î Grau de compacitat urbana
Î Usos del sòl

Î
Î

AJT
AJBVP

LÍNIA 1.

Î

ORDENACIÓ EFICIENT I VERTEBRADA DEL TERRITORI

Es proposa que a partir del Pla d’usos i gestió dels espais lliures ja redactat,
es realitzi un Pla de gestió i manteniment dels espais lliures urbans. En un
primer terme, caldria incloure criteris tècnics en el disseny dels espais (nous o
executats), l’elecció de les espècies vegetals, i el manteniment d’aquests
espais verds que, a banda de l’elecció de les espècies vegetals més
adequades, tingués en compte els següents criteris:
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1.1. MILLORA DE LA QUALITAT DE L’ESPAI URBÀ

ACCIÓ

1.1.6. Definir estratègies de participació
ciutadana en la definició d’usos de les zones
verdes de nova construcció

OBJECTIU

Implicar la ciutadania en la presa de decisions relacionades amb les propostes
d’usos en les zones verdes de nova construcció
Es proposa implicar aquells actors clau o la ciutadania en general en els
processos de presa de decisions a l’hora de determinar els usos que han de tenir
lloc a les zones verdes de nova construcció que ja estan previstes en el
planejament actual.

DESCRIPCIÓ

Des de l’Ajuntament s’haurien d’impulsar polítiques per tal d’implicar els
representants de les associacions de veïns, comerciants i veïns en general del
barri en el que tingui lloc la construcció d’un nou espai verd, creant tallers de
participació en el procés de redacció de l’informe.
Cal que aquestes trobades siguin concretes i ben estructurades per tal de no
entorpir i fer més lent el desenvolupament normal de redacció del projecte.

SECTORS IMPLICATS

INTERRELACIÓ AMB ALTRES ACCIONS

COST ECONÒMIC APROXIMAT

INDICADORS
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AJ

Î
Î
Î
Î

1.1.1
1.1.3
1.1.4
1.1.5

2.000 € (tràmits administratius)
Î
Î
Î

FONTS DE FINANÇAMENT
NIVELL D’ABAST

Î

Local
-

AJ
DMAiH
DPTiOP

Î
Î

AJT
AJP

LÍNIA 1.

PROGRAMA

ORDENACIÓ EFICIENT I VERTEBRADA DEL TERRITORI
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PROGRAMA

1.2. FOMENT DE LA MOBILITAT I L’ACCESSIBILITAT
AMB CRITERIS DE SOSTENIBILITAT

ACCIÓ

1.2.1. Redactar un Pla de Mobilitat Urbana,
juntament amb els municipis de Calonge, Vallllobrega, Castell-Platja d'Aro, Santa Cristina
d'Aro i Sant Feliu de Guíxols

OBJECTIU

Augmentar la
metropolitana"

participació

del

transport

col·lectiu

en

la

"mobilitat

Les principals problemàtiques identificades, sobre les quals caldria un
aprofundiment, han estat les següents (marquem les són específiques per
Palamós):

 Analitzar la capacitat d’algunes de les principals vies circulatòries, com
és el cas de l’Avinguda de Catalunya (antiga C-253)

 Analitzar el grau d’utilització del servei de transport públic urbà, per tal
DESCRIPCIÓ

de detectar-ne els punts a millorar, tot promovent-ne un més alt grau
d’utilització.

 Planificar una xarxa d’itineraris principals per a vianants i bicicletes, que

connectin els principals focus generadors de mobilitat, i adequar-los per
a que funcionin com a tals (superfícies mínimes de vorera, condicions
d’accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda, itineraris per a
bicicleta segregats, etc.)

 Analitzar les necessitats de mobilitat generada per l’activitat turística
sobretot durant el període estacional per tal de
adequadament (accessibilitat a platges, centre, port, etc).

gestionar-lo

 Analitzar les bosses d’estacionament existent, i compatibilitzar-ho amb
la demanda de rotació i de residents, el dinamisme econòmic i
l’accessibilitat als modes de transport més sostenibles.

 Analitzar la distribució urbana de mercaderies i productes, per tal
d’aconseguir-ne una gestió àgil i ràpida.

El seu contingut s'hauria d'escaure amb allò que assenyala la legislació
vigent. Per a la redacció de Plans de mobilitat urbana, el DPTiOP ha publicat
la Guia bàsica per a l’elaboració de Plans de mobilitat urbana (Autoritat del
Transport Metropolità) i per a la redacció d’estudis de mobilitat generada cal
acotar-se a lo establert al Decret 344/2006 de 19 de setembre.
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LÍNIA 1.

El Pla de Mobilitat Urbana ha de tenir per objecte establir els principis i
objectius als quals ha de respondre una gestió de la mobilitat de les persones
i del transport de les mercaderies. S’ha de dirigir a la sostenibilitat i la
seguretat i determinar els instruments necessaris perquè la societat assoleixi
aquests objectius garantint a tots els ciutadans una accessibilitat amb mitjans
sostenibles.

ORDENACIÓ EFICIENT I VERTEBRADA DEL TERRITORI

Tant el Pla Director Territorial de l'Empordà, com el Pla Territorial Parcial de
les Comarques Gironines, es pronuncien clarament a favor de l'elaboració
d'un Pla de Mobilitat Urbana que inclogui l'àmbit del Sistema Urbà de
Palamós, Calonge i Vall-llobrega, i els municipis de Castell-Platja d'Aro, Santa
Cristina d'Aro i Sant Feliu de Guíxols, donada la intensa relació de mobilitat
que es dóna entre aquests municipis, i amb l'objectiu de millorar i augmentar
la participació del transport col·lectiu en els fluxos de mobilitat existent.

Agenda 21 de Palamós. PLA D’ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT

SECTORS IMPLICATS

Î
Î
Î

AJ
DPTiOP
ATMG

INTERRELACIÓ AMB ALTRES ACCIONS

Î

1.2.3

COST ECONÒMIC APROXIMAT
FONTS DE FINANÇAMENT
NIVELL D’ABAST

INDICADORS
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Î
Î

45.000€
Î

DPTiOP

Supramunicipal
Î
Î
Î
Î

Quilòmetres d’infraestructures
Dependència de l’automòbil
Índex de motorització
Dotació de xarxa per bicicletes

AJT
AJSM

Agenda 21 de Palamós. PLA D’ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT

PROGRAMA

1.2. FOMENT DE LA MOBILITAT I L’ACCESSIBILITAT
AMB CRITERIS DE SOSTENIBILITAT

ACCIÓ

1.2.2. Adaptar les parades d'autobusos
persones amb mobilitat reduïda

OBJECTIU

Millorar l’accessibilitat de tots els usuaris al transport col·lectiu
Per tal de facilitar i millorar l’accessibilitat de tot el públic al transport públic i,
en particular, a les línies d’autobusos, en el cas de Palamós es proposa
eliminar o mitigar les barreres arquitectòniques a les parades d’autobús.
Segons la normativa actual s’entén com a barrera arquitectònica, tot aquell
impediment, trava o obstacle físics que limita o impedeix la llibertat de
moviment de les persones. I accessibilitat s’entén com la característica de
l’urbanisme, l’edificació, el transport o els mitjans de comunicació que permet
a qualsevol persona la seva utilització.

DESCRIPCIÓ

Per persones amb mobilitat reduïda s’entén a qualsevol persona la mobilitat
de la qual està reduïda degut a qualsevol discapacitat física (sensorial o
locomotora, permanent o temporal), discapacitat intel·lectual o impediment, o
qualsevol altra causa de discapacitat, incloses aquelles que requereixen
facilitats en l’accessibilitat per motiu de la seva edat.
Concretament s’haurien de col·locar, entre altres, plataformes d’accés als
autobusos per tal que la distància entre el terra i l’autobús sigui menor i així
facilitar l’entrada a les persones amb més dificultats.
Aprofitant les obres que s’haurien de fer en les parades, es podria també
millorar la informació respecte els serveis i els horaris de les línies d’autobús
que tenen parada a aquesta població, mitjançant un sistema informatitzat del
temps d’espera i de la línia que recorre el proper bus.
Î
Î

AJ
ATMG

INTERRELACIÓ AMB ALTRES ACCIONS

Î
Î
Î

1.2.1
1.2.3
1.2.9

COST ECONÒMIC APROXIMAT
FONTS DE FINANÇAMENT
NIVELL D’ABAST
INDICADORS

Î
Î

AJSM
AJBVP

LÍNIA 1.

SECTORS IMPLICATS

4.500€/parada
Î

ORDENACIÓ EFICIENT I VERTEBRADA DEL TERRITORI

a

DPTiOP

Municipal
Î Dependència de l’automòbil
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Agenda 21 de Palamós. PLA D’ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT

PROGRAMA

1.2. FOMENT DE LA MOBILITAT I L’ACCESSIBILITAT
AMB CRITERIS DE SOSTENIBILITAT

ACCIÓ

1.2.3. Elaborar un pla de mobilitat urbana de
Palamós

OBJECTIU

Garantir un accés universal a la mobilitat i fomentar els modes de transport
més sostenibles
El municipi de Palamós, dintre del seu Pla d’Ordenació Urbanística Municipal,
disposa d’un Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada, que busca solucions
a la mobilitat generada en els nous sectors de desenvolupament que aquest
presenta.

Definir un model de mobilitat que integri tots els modes de transport.

2.
Prioritzar els modes de transport sostenibles, tant ambiental com
econòmicament.
3.
Garantir les necessitats bàsiques de transport i desplaçament de la
població a un preu raonable.
4.
Minimitzar l’impacte de la mobilitat sobre els ciutadans (com els
casos en que determinades activitats, com el mercat, ocasiona un destorb
per a la mobilitat, o bé regular la velocitat del trànsit a l'interior de la zona
urbana).

DESCRIPCIÓ

Els principals aspectes on cal incidir en aquest estudi són:
Î
Î

Î
Î
Î
Î
Î
Î
Î
Î

Propostes en relació a la xarxa d’accés al municipi.
Propostes de jerarquització de la xarxa viària urbana. Definició dels
vials que conformen la xarxa local (que ha d’estructurar el trànsit de
la ciutat i veïnal).
Regulació dels sentits de circulació de la xarxa viària del municipi.
Senyalització del nucli urbà.
Definir la xarxa d’itineraris principals per a vianants i propostes de
millora de l’accessibilitat.
Definir la xarxa d’itineraris principals per a bicicletes, la senyalització
dels recorreguts i l’aparcament de bicicletes.
Regulació de l’aparcament en destinació (gestions o compres), en
origen (residencial) i domicili – treball.
Actuacions de millora de la intermodalitat.
Definir els itineraris i l’aparcament per a vehicles pesats.
Regulació de l’aparcament i les condicions de la càrrega i descàrrega.

SECTORS IMPLICATS

INTERRELACIÓ AMB ALTRES ACCIONS
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Î
Î
Î

Aj
DPTiOP
PM

Î
Î

1.2.1.
1.2.2.

Î

AJSM

LÍNIA 1.

1.

ORDENACIÓ EFICIENT I VERTEBRADA DEL TERRITORI

Amb tot, la mobilitat al municipi de Palamós es mostra molt complexa, amb
importants fluxos derivats de la mobilitat obligada per motius laborals i
d’estudi, visitants esporàdics a la població, residents ocasionals, etc. Per tal
de trobar solucions que permetin analitzar la mobilitat en tota la seva
complexitat, i compaginar els diversos modes de mobilitat, es proposa
l’elaboració d’un estudi de mobilitat del municipi de Palamós, que ha de
plantejar actuacions per resoldre els següents principis bàsics:

Agenda 21 de Palamós. PLA D’ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT

Î
Î
Î
Î
Î
Î
COST ECONÒMIC APROXIMAT
FONTS DE FINANÇAMENT
NIVELL D’ABAST

INDICADORS

1.2.4.
1.2.5.
1.2.6.
1.2.7.
1.2.9.
1.2.10.

35.000€
Î

DPTiOP

Municipal
Î
Î
Î
Î

Quilòmetres d’infraestructures
Dependència de l’automòbil
Índex de motorització
Dotació de xarxa per bicicletes
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1.2. FOMENT DE LA MOBILITAT I L’ACCESSIBILITAT
AMB CRITERIS DE SOSTENIBILITAT

ACCIÓ

1.2.4. Crear una borsa per compatir cotxe

OBJECTIU

Descongestionar les principals vies de comunicació, compartir els costos del
vehicle i potenciar les relacions socials
A Palamós hi ha un índex de motorització molt elevat, la majoria de gent
utilitza el transport privat i, el municipi genera més desplaçaments cap a
l’exterior dels que rep, localitzant les destinacions a una sèrie de poblacions
molt concretes, sobretot Calonge i Palafrugell.
El transport públic no és utilitzat amb el grau que caldria esperar, tant pels
hàbits de costum de la població com també per desajustos pel que fa a
horaris i freqüències de pas, és per això, que per evitar congestions en les
principals vies que travessen el poble i ajudar a reduir costos de transport, es
proposa que l’Ajuntament creï una borsa per compartir cotxe.

DESCRIPCIÓ

És podria fer a través de la pàgina web de l’Ajuntament, amb un formulari on
els ciutadans o treballadors especifiquessin les seves necessitats, horaris i
recorregut. La feina que hi hauria des de l’Ajuntament seria buscar
semblances i compatibilitats entre els formularis i posar a les persones
interessades en contacte.
Es creu que és una bona iniciativa per fomentar la relació entre companys de
feina, reduir costos, facilitar la demanda laboral en llocs allunyats del centre,
etc.
Independentment, cal realitzar un esforç per part de l'Ajuntament i
l'administració superior, en la realització de campanyes per al foment d'una
mobilitat sostenible.

SECTORS IMPLICATS
INTERRELACIÓ AMB ALTRES ACCIONS
COST ECONÒMIC APROXIMAT
FONTS DE FINANÇAMENT
NIVELL D’ABAST
INDICADORS
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Î

AJ

Î

1.2.8

4.000€
Î

DPTiOP

Local i Supramunicipal
Î Dependència de l’automòbil
Î Índex de motorització

Î
Î

AJP
AJSM

LÍNIA 1.

PROGRAMA

ORDENACIÓ EFICIENT I VERTEBRADA DEL TERRITORI
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PROGRAMA

1.2. FOMENT DE LA MOBILITAT I L’ACCESSIBILITAT
AMB CRITERIS DE SOSTENIBILITAT

ACCIÓ

1.2.5. Millorar la xarxa d'itineraris per a
vianants i carrils bicicleta a l'interior de les
zones urbanes.

OBJECTIU

Permetre i fomentar la mobilitat a peu o amb bicicleta a l'interior de les zones
urbanes per tal de fomentar la mobilitat sostenible.
La xarxa d'itineraris per a vianants existent al 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.

DESCRIPCIÓ

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, hi ha diverses voreres en mal estat, que dificulten el
pas segur dels vianants.
Cal tenir en compte que a les zones amb prioritat de pas per a vianants, es
requereix de la senyalització i els elements necessaris, com poden ser les
pilones per evitar el pas a determinats vehicles, per tal de garantir la prioritat
dels vianants.
Així mateix, la xarxa de carrils bicicleta del municipi és, encara, incomplerta,
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, a més d’una xarxa d’aparcabicicletes.

SECTORS IMPLICATS

INTERRELACIÓ AMB ALTRES ACCIONS

INDICADORS

Î
Î
Î

1.2.1.
1.2.3.
1.2.6.

Î
Î
Î
Î

AJT
AJDTCCM
AJSM
AJBVP

Variable en funció del tram

FONTS DE FINANÇAMENT
NIVELL D’ABAST

AJ
PM

Î

LÍNIA 1.

COST ECONÒMIC APROXIMAT

Î
Î

ORDENACIÓ EFICIENT I VERTEBRADA DEL TERRITORI
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DPTiOP

Local
Î Dependència de l’automòbil
Î Dotació de xarxa per a bicicletes
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1.2. FOMENT DE LA MOBILITAT I L’ACCESSIBILITAT
AMB CRITERIS DE SOSTENIBILITAT

ACCIÓ

1.2.6. Ampliar i millorar la xarxa d'aparcament
per a bicicletes a la via pública.

OBJECTIU

Promoure i facilitar la mobilitat en bicicleta.
Caldria completar la xarxa d'itineraris ciclistes amb la instal·lació d'una xarxa
de punts d'aparcament per a bicicletes situats en llocs estratègics del nucli,
com ara els centres escolars, al front marítim, a les zones de vianants, a
l'hospital i a la terminal d'autobusos.

DESCRIPCIÓ

Caldria habilitar els pàrquings de bicicletes en zones ben il·luminades (fet que
disminueix el risc de robatori) i transitades dels carrers i barris amb més
habitants, i també en les zones menys denses, tot i que en aquests barris els
seus habitants solen disposar d'alternatives per a l'estacionament de les
bicicletes. Aquests aparcaments han de ser funcionals i pràctics per facilitar
als usuaris arribar als seus destins per unes rutes segures i còmodes.

Î

AJ

Î
Î
Î

1.2.5.
1.2.1.
1.2.3.

SECTORS IMPLICATS

INTERRELACIÓ AMB ALTRES ACCIONS
COST ECONÒMIC APROXIMAT

5.000€ (20 barres / 100 bicicletes)

FONTS DE FINANÇAMENT
NIVELL D’ABAST
INDICADORS
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Î
Î
Î

Î

DPTiOP

Local
Î Dependència de l’automòbil
Î Dotació de xarxa per a bicicletes

AJT
AJSM
AJBVP

LÍNIA 1.

PROGRAMA

ORDENACIÓ EFICIENT I VERTEBRADA DEL TERRITORI
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PROGRAMA

1.2. FOMENT DE LA MOBILITAT I L’ACCESSIBILITAT
AMB CRITERIS DE SOSTENIBILITAT

ACCIÓ

1.2.7. Continuar garantint l'accés als centres
educatius amb condicions de seguretat

OBJECTIU

Vetllar per la seguretat viària dels nens i nenes durant el trajecte de casa a
l'escola (i viceversa)
Els nens i nenes són un dels grups de la població que tenen més risc de patir
un accident com a vianants. L’elevat nombre de cotxes que circulen, la
velocitat amb què es desplacen, els vehicles i les pròpies característiques
físiques d’aquest sector de la població fa que la mobilitat dels nens per anar a
l’escola no estigui exempta d’alguns riscs.

DESCRIPCIÓ

Els camins escolars, o itineraris segurs per a escolars, són una proposta
d’educació i d’actuació per la mobilitat sostenible que té com a objectius
afavorir un accés segur i agradable d’anada i tornada de l’escola, i fer del
carrer un entorn acollidor i formatiu per als nens que hi circulen i, per
extensió, per a totes les persones que s’hi desplacen. D’aquesta manera, es
converteix el trajecte d’anar a peu o en bicicleta a l’escola en una activitat
quotidiana agradable, saludable i segura per tal que els nens i les nenes el
puguin fer sols.
Abans d’implantar un camí escolar és necessari partir de la col·laboració de
tots els seus participants: els nens i les nenes, els centres, el professorat, les
famílies, l’administració municipal, els establiments del barri i les
associacions. Les actuacions que es porten a terme consisteixen, entre altres,
en regular els semàfors, millorar l’accessibilitat, ordenar l’aparcament i actuar
sobre les parades de transport públic.
Dintre del projecte del Pla de Barris està previst que les escoles Ruiz Giménez
i la Salle disposin, en acabar les obres, de camins segurs des de la gran
plaça, pel que aquesta actuació proposa continuar ampliant aquests camins
segurs cap a d’altres centres i des de més punts del nucli.
AJ
AMPA
CE
PM

INTERRELACIÓ AMB ALTRES ACCIONS

Î

1.2.1.

COST ECONÒMIC APROXIMAT

INDICADORS

AJP
AJSM
AJBVP

6.000€ + cost execució obres necessàries

FONTS DE FINANÇAMENT
NIVELL D’ABAST

Î
Î
Î

LÍNIA 1.

SECTORS IMPLICATS

Î
Î
Î
Î

Î

ORDENACIÓ EFICIENT I VERTEBRADA DEL TERRITORI
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DPTiOP

Local
Î Dependència de l’automòbil

51

1.2. FOMENT DE LA MOBILITAT I L’ACCESSIBILITAT
AMB CRITERIS DE SOSTENIBILITAT

ACCIÓ

1.2.8. Realitzar campanyes informatives per a
fomentar l'ús del transport públic

OBJECTIU

Fomentar l'ús del transport públic

DESCRIPCIÓ

Amb l’entrada en funcionament de l’ATM de Girona, el servei de transport
públic interurbà entre el municipi de Palamós i els municipis del seu entorn,
així com amb els principals destins pel que fa al flux de mobilitat, com ara
Girona i Barcelona, ha millorat pel que fa a freqüència i serveis oferts. Amb
tot, la utilització del transport públic encara és força minsa, pel que per tal de
fomentar l'ús del transport públic, tant per a desplaçaments interns com
externs, es proposa realitzar campanyes informatives de reforç a la població,
per tal de donar a conèixer els serveis existents.
Aquestes campanyes es poden dur a terme de forma que es faciliti l’accés a la
població d’informació referent a les línies i els horaris dels diferents serveis
existents.
Aquestes campanyes poden dur-se a terme mitjançant el reforç de la
informació present a la web municipal, així com amb l’edició de tríptics
informatius, i/o l’ampliació de la informació disponible a les parades
d’autobús.

SECTORS IMPLICATS

Î
Î

AJ
ATMG

INTERRELACIÓ AMB ALTRES ACCIONS

Î

1.2.9.

COST ECONÒMIC APROXIMAT

FONTS DE FINANÇAMENT
NIVELL D’ABAST
INDICADORS
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Î
Î

AJDTCCM
AJSM

2.500€ edició de tríptics (la valoració de la millora de la
informació existent a les parades d’autobús dependrà del
nombre de parades sobre les que actuar)
Î
Î

DPTiOP
DMAiH

Local i Supramunicipal
Î Transport públic interurbà

LÍNIA 1.

PROGRAMA

ORDENACIÓ EFICIENT I VERTEBRADA DEL TERRITORI
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Agenda 21 de Palamós. PLA D’ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT

PROGRAMA

1.2. FOMENT DE LA MOBILITAT I L’ACCESSIBILITAT
AMB CRITERIS DE SOSTENIBILITAT

ACCIÓ

1.2.9. Impulsar mesures per augmentar
l’eficàcia i la utilització del transport públic

OBJECTIU

Augmentar l’eficàcia i l'ús del transport públic
Tot i la millora del servei de transport públic que ha suposat l’entrada en
funcionament de l’ATM de l’àrea de Girona, encara i ha diversos aspectes que
poden ser millorats amb la voluntat d’augmentar l’eficàcia dels serveis oferts,
i per tant incrementar el grau d’utilització dels mateixos.

DESCRIPCIÓ

Î

Coordinació dels horaris i trajectes que tenen com a destí la ciutat de
Girona, amb els horaris de la universitat de Girona.

Î

Coordinació dels horaris i trajectes que tenen com a destí el municipi
de Caldes de Malavella, amb els horaris de RENFE, per la
intermodalitat que això permet.

Î

Incrementar el servei d'autobusos amb l'aeroport de Girona - Costa
Brava.

Î

Garantir l'accessibilitat a totes les parades d'autobús. Especialment
caldrà millorar l'accessibilitat a les parades situades a la carretera.

Î

Adaptació de les parades d'autobús i el seu entorn immediat per a
persones amb mobilitat reduïda.

Î

Adequació dels horaris dels autobusos a les necessitats dels usuaris
oferint correspondència amb les principals hores d'entrada i sortida
dels llocs de treball.

Î

Promoció dels P&R (Park and Ride), aparcaments ubicats prop de les
estacions d'autobusos per tal de facilitar la intermodalitat entre el
transport públic i el transport privat, generalment gratuïts.

Aquestes actuacions s’han de dur a terme, principalment, mitjançant la
recerca d’acords entre l’ajuntament i l’ATM de l’àrea de Girona.

SECTORS IMPLICATS

Î
Î

AJ
ATMG

INTERRELACIÓ AMB ALTRES ACCIONS

Î
Î

1.2.3.
1.2.8.

FONTS DE FINANÇAMENT
NIVELL D’ABAST
INDICADORS

AJSM

No es valora
Î
Î

LÍNIA 1.

COST ECONÒMIC APROXIMAT

Î

ORDENACIÓ EFICIENT I VERTEBRADA DEL TERRITORI

Concretament, es considera rellevant portar a terme les actuacions següents:

DPTiOP
DMAiH

Local i Supramunicipal
Î Transport públic interurbà
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1.2. FOMENT DE LA MOBILITAT I L’ACCESSIBILITAT
AMB CRITERIS DE SOSTENIBILITAT

ACCIÓ

1.2.10. Crear una xarxa de punts de recàrrega
per a vehicles elèctrics

OBJECTIU

Crear una xarxa de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics, per a
fomentar aquest mode de transport.
El Govern de la Generalitat de Catalunya ha aprovat l’Estratègia d’Impuls del
Vehicle Elèctric a Catalunya (IVECAT), que té per objectiu avançar en tots els
camps necessaris per afavorir la integració dels vehicles de motorització
elèctrica en el període 2010-2015. L’estratègia pretén harmonitzar l’evolució
cap a l’electrificació prevista per al sector de l’automoció, de manera que la
demanda d’aquests vehicles vagi acompanyada tant de la normativa i de les
infraestructures necessàries, com d’una política industrial i d’R+D que
n’aprofiti el potencial econòmic.

DESCRIPCIÓ

L’impuls del vehicle elèctric a Catalunya ofereix un seguit de noves
oportunitats a nivell tècnic, empresarial, econòmic i mediambiental, però
sense una bona planificació i unes mesures adequades orientades cap a la
seva consecució, no esdevindran complertes. En aquesta direcció, l’IVECAT
del Govern de la Generalitat de Catalunya proposa un seguit de mesures que
han de permetre, entre altres, assolir l’objectiu de 91.200 punts de recàrrega
instal·lats, dels quals 83.600 seran privats i 7.600 d’accés públic (6.080 en
aparcaments públics i 1.520 en la via pública) per a l’any 2015 a Catalunya.
En aquest sentit, es proposa que l’Ajuntament de Palamós estudií la
possibilitat de crear una xarxa de punts de recàrrega de vehicles elèctrics,
mitjançant, en primer terme, la redacció d’un estudi per a analitzar les
ubicacions i les característiques necessàries per als punts de recàrrega i el
seu funcionament, i posteriorment la instal·lació pròpiament dita d’aquests
punts.

SECTORS IMPLICATS

Î
Î

AJ
ICAEN

INTERRELACIÓ AMB ALTRES ACCIONS

Î

1.2.1.

COST ECONÒMIC APROXIMAT

No es valora
Î
Î
Î

FONTS DE FINANÇAMENT
NIVELL D’ABAST
INDICADORS
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Local
-

ICAEN
DPTiOP
DMAiH

Î
Î
Î

AJT
AJSM
AJBVP

LÍNIA 1.

PROGRAMA

ORDENACIÓ EFICIENT I VERTEBRADA DEL TERRITORI
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LÍNIA 2.
Preservació del patrimoni
natural i cultural
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LÍNIA

2.

PRESERVACIÓ DEL PATRIMONI NATURAL I CULTURAL

PROGRAMA
Vàlua
2.1.

de l’entorn natural i arquitectònic

ACCIONS
Continuar
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.1.6.
2.1.7.
2.1.8.

preservant i rehabilitant el patrimoni arquitectònic i donar-li un ús
social.
Crear una metodologia per a la gestió de les platges i el seu entorn.
Realitzar un estudi de naturalització de les rieres per a millorar la
connectivitat.
Realitzar un seguiment d’ocells i cetacis del litoral palamosí.
Redactar un catàleg d’elements naturals d’interès del municipi.
Impulsar la participació del municipi en el Projecte Rius a la Riera de l’Aubi.
Creació del Banc de llavors de l’Empordà.
Fomentar els acords de custòdia dels espais naturals singulars de Palamós.

PROGRAMA
2.2.
Educació

i comunicació per a la preservació del patrimoni natural

ACCIONS
2.2.1.
Realitzar
2.2.2.

2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.
2.2.6.

campanyes per donar a conèixer els valors naturals de l’EIN del
Castell i la importància de la seva conservació a la població.
Realitzar campanyes que donin a conèixer la importància de la Posidonia
oceanica en la conservació i el manteniment de la qualitat del mar i les
platges.
Crear noves activitats d’educació ambiental
Proporcionar a la població la informació existent referent a la creació de la
Reserva Marina de les Illes Formigues
Realitzar el seguiment de les rieres i del litoral municipal involucrant els
alumnes dels instituts.
Establir un centre de formació i promoció de l’agricultura ecològica a Can
Pere Tià.
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PROGRAMA

2.1.
VÀLUA
DE
ARQUITECTÒNIC

L’ENTORN

NATURAL

I

ACCIÓ

2.1.1. Continuar preservant i rehabilitant el
patrimoni arquitectònic i donar-li un ús social

OBJECTIU

Conservar el patrimoni arquitectònic, i revaloritzar-lo per a un ús social

DESCRIPCIÓ

El catàleg descriu de forma individualitzada les característiques de cada un
dels bens catalogats i s’organitza mitjançant fitxes en les que consten les
referències històriques i altres dades rellevant, així com l’emplaçament i
fotografies del mateix.
Les Normes específiques de protecció constitueixen un seguit de disposicions
normatives que regulen la forma i les condicions, en les que es pot actuar en
els bens del catàleg. Aquestes normes consten de dos grans apartats. El
primer regula de forma generalista les actuacions que el poden aplicar als
diferents bens i la segona regula segons la normativa aprovada per a cada un
dels béns catalogats les actuacions possible.
Així, s’haurien d’utilitzar aquells edificis de patrimoni arquitectònic de
propietat municipal com a seu de dependències i equipaments públics. El
consistori ha de vetllar per continuar preservant el patrimoni arquitectònic i
adaptar-lo, si és possible, per a fer-ne ús com a dependència o equipament
municipal.

SECTORS IMPLICATS

Î
Î
Î

AJ
DCiMC
ASS

INTERRELACIÓ AMB ALTRES ACCIONS

Î

4.5.5.

COST ECONÒMIC APROXIMAT

No es valora. Dependrà de cada cas
Î
Î
Î

FONTS DE FINANÇAMENT
NIVELL D’ABAST
INDICADORS

Local
-

AJ
DCiMC
SP

Î
Î
Î

AJP
AJSS
AJCP

LINIA 2.

L’Ajuntament és qui desenvolupa i completa les previsions del planejament
sobre protecció de béns culturals a través d’un pla o plans especials. L’any
1999, l’ajuntament de Palamós aprova el Pla Especial de Protecció del
Patrimoni històric i arquitectònic del municipi, aquest Pla especial s’inclou en
l’actual POUM de Palamós. Aquest catàleg de Béns Protegits forma part, per
tant, de les determinacions del POUM i les seves Normes Específiques de
Protecció s’incorporen a les Normes Urbanístiques del POUM, i com a tal estan
incloses com a annex a les normes, amb anàleg de caràcter normatiu.

PRESERVACIÓ DEL PATRIMONI NATURAL I CULTURAL

El municipi de Palamós compta amb un patrimoni arquitectònic molt ric i
divers. Segons l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya hi ha 51
elements considerats de patrimoni cultural i 9 d’aquests són catalogats com a
bé cultural d’interès nacional (BCIN).
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PROGRAMA

2.1.
VÀLUA
DE
ARQUITECTÒNIC

L’ENTORN

NATURAL

I

ACCIÓ

2.1.2. Crear una metodologia per a la gestió de
les platges i el seu entorn.

OBJECTIU

Establir uns mètodes per a gestionar les platges i l’entorn natural d’aquestes.

Estat natural de la platja.



Els valors naturals de flora i fauna terrestre i aquàtica.



La qualitat dels accessos.



Nivell d’intervenció antròpica.



Accés de vehicles a l’espai.



Limitació de l’accés a embarcacions (permisos d’ancoratge i/o punts
d’amarrament limitat).



Existència de figures de protecció mediambiental oficials

Es proposa informar als usuaris actuals i potencials, del compromís adquirit
per l’Ajuntament, la gestió que es duu a terme a l’espai, l’objectiu de
potenciar-ne els valors naturals, etc. Intentant implicar sempre els usuaris de
l’indret, per tal de complir amb compromís d’una gestió sostenible de les
platges i el seu entorn.
Es pot estudiar i valorar, la possibilitat d’atorgar distintiu o marca de qualitat;
sempre en el ben entès que no són una promoció de l’espai si no una
informació o reconeixement del compromís adquirit per ens locals, per això
cal una bona informació entenedora i real de l’objectiu del compromís.

SECTORS IMPLICATS

Î
Î
Î
Î

AJ
DdG
ASS
DMAiH

INTERRELACIÓ AMB ALTRES ACCIONS

Î

4.5.5.

COST ECONÒMIC APROXIMAT

2.000 € (tràmits administratius)
Î
Î

FONTS DE FINANÇAMENT
NIVELL D’ABAST
INDICADORS
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DdG
SP

Supramunicipal
-

Î
Î

AJT
AJBVP

LINIA 2.

DESCRIPCIÓ



PRESERVACIÓ DEL PATRIMONI NATURAL

Es proposa que en aquesta metodologia hi quedin recollits els següents trets
generals:
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PROGRAMA

2.1.
VÀLUA
DE
ARQUITECTÒNIC

L’ENTORN

NATURAL

I

ACCIÓ

2.1.3. Realitzar un estudi de naturalització de
les rieres per a millorar la connectivitat

OBJECTIU

Millorar l’estat ecològic de les rieres i la connectivitat fluvial.
El municipi de Palamós està solcat per nombroses rieres que neixen gràcies al
relleu de les Gavarres i moren al mar Mediterrani.
Els cursos fluvials realitzen una important funció connectora, no tan
animals aquàtics, sinó també per espècies terrestres que utilitzen el
ribera per a l’obtenció de recursos, refugi, etc. Per aquest motiu
important una bona qualitat del bosc de ribera: absència de
al·lòctones, restes de materials diversos, etc.

sols per
bosc de
és molt
plantes

Per poder potenciar la funció connectora d’aquests hàbitats és necessari
minimitzar les pertorbacions que puguin afectar-los.
Es proposa la realització d’un estudi sobre l’estat natural de la xarxa fluvial
dels tres municipis als quals es realitza l’agenda 21, i estimar en quins punts
caldria realitzar tasques de restauració i naturalització de la llera i els seus
marges.
Aquest estudi hauria de:
Î

Zonificar l’estat de la vegetació aquàtica i de ribera en els rius i rieres.

Î

Avaluar les poblacions d’espècies que utilitzen els cursos d’aigua com a
corredor ecològic, i detallar el grau de protecció de les espècies segons
legislació vigent.

Î

Determinar l’estat dels cursos fluvials al seu pas en les zones urbanes.

Î

Detectar punts crítics i de necessitat d’actuació.

Î

Definir mesures executives per a millorar la connectivitat dels cursos
fluvials, enfocades principalment a la naturalització. Per exemple:
detallar i quantificar necessitat de plantacions, neteja de vegetació
al·lòctona, eliminació de deixalles, etc.

Î

Incloure un pressupost de les mesures detallades.

L’Ajuntament pot sol·licitar a l’ACA que porti a terme l’estudi i/o el
finançament de la seva elaboració.
SECTORS IMPLICATS

Î
Î
Î

AJ
ACA
DMAiH

INTERRELACIÓ AMB ALTRES ACCIONS

Î

3.5.4.

FONTS DE FINANÇAMENT
NIVELL D’ABAST
INDICADORS

AJT

4.500 €
Î
Î
Î

ACA
DdG
DMAiH

LINIA 2.

COST ECONÒMIC APROXIMAT

Î

PRESERVACIÓ DEL PATRIMONI NATURAL

DESCRIPCIÓ

Municipal
-

61

Agenda 21 de Palamós. PLA D’ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT

PROGRAMA

2.1.
VÀLUA
DE
ARQUITECTÒNIC

ACCIÓ

2.1.4. Realitzar un seguiment d’ocells i cetacis
del litoral palamosí.

OBJECTIU

Coneixement i seguiment de l’avifauna marina i els cetacis costaners del
litoral dels municipis.

NATURAL

I

Per poder determinar les dinàmiques de les poblacions amb millor precisió
resulta necessària la continuïtat d’aquest seguiment a llarg de varis anys,
d’aquesta manera es permet la comparació i es poden detectar amb millor
precisió els canvis poblacionals importants en el temps.
SECTORS IMPLICATS

Î
Î
Î

AJ
CP
EN

INTERRELACIÓ AMB ALTRES ACCIONS

Î
Î

2.2.3.
5.1.6.

COST ECONÒMIC APROXIMAT
FONTS DE FINANÇAMENT
NIVELL D’ABAST
INDICADORS

62

Î

AJT

3.500 € /any (feina de camp, desplaçaments, tractament
de dades, dietes, realització informes).
Î

AJ

Municipal i/o Supramunicipal
-

PRESERVACIÓ DEL PATRIMONI NATURAL

Donada la importància de la Costa Brava sud per espècies nidificants,
migrants i hivernants d’ocells, es proposa dur a terme un seguiment d’ocells
de forma sistemàtica i continuada, emmarcada dins els programes de
seguiment faunístic del medi marí que es duen a terme per part del GIAM
(Grupo Ibérico de Aves Marinas) a través dels censos mensuals. El litoral
palamosí i del Baix Empordà en general acull la població més important del
litoral ibèric de la subespècie endèmica del corb marí emplomallat mediterrani
(Phalacrocorax aristotelis sp. desmaresti), a més d’una de les majors
concentracions de baldrigues (Puffinus yelkouan, Puffinus mauretanicus,
Calonectris diomedea), juntament a moltes gavines, xatracs, mascarells,
àlcids, etc. que sovint s’observen al llarg de l’any. D’altra banda, els cetacis
també són un grup present al litoral palamosí, on hi tenen un nucli sensible i
alhora constitueixen un atractiu per als visitants, especialment durant l’estiu
amb les embarcacions. Conèixer els hàbits, nombres, fenologia i altres
aspectes d’aquests grups animals (cetacis o ocells marins), poden ser
elements de gran interès pel municipi i per la conservació, divulgació i gestió
de la biodiversitat del litoral de Palamós.

LINIA 2.

DESCRIPCIÓ

L’ENTORN
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ACCIÓ

2.1.5. Redactar un catàleg d’elements naturals
d’interès del municipi

OBJECTIU

Catalogar i preservar els elements naturals d'interès del municipi

DESCRIPCIÓ

L’ENTORN

NATURAL

La voluntat d’aquest catàleg ha de ser la de recollir i inventariar els espais i
elements d’interès natural i paisatgístic del municipi de Palamós, catalogar els
espais segons es tractin d’espais litorals, de riera, de plana o de caràcter
forestal, i catalogar aquells elements puntuals que presenten un indubtable
valor natural, com poden ser fonts, elements d’interès geològic, i arbres
puntuals que per les seves característiques mereixin un reconeixement i un
grau de protecció superior del de la resta del sòl no urbanitzable del municipi.
Aquest catàleg pot ser incorporat al Catàleg d’elements protegits del municipi
inclòs al POUM. Per aquest motiu, el catàleg pot incloure aquella proposta de
normativa específica segons es tracti d’espais o elements d’interès natural i
paisatgístic, adequada a les característiques de cadascun dels elements.

SECTORS IMPLICATS

Î
Î
Î

AJ
CG
DMAiH

INTERRELACIÓ AMB ALTRES ACCIONS

Î
Î
Î

4.5.5.
2.2.3.
5.1.6.

COST ECONÒMIC APROXIMAT

13.000€

FONTS DE FINANÇAMENT
NIVELL D’ABAST
INDICADORS

I

Î
Local
-

AJ

Î

AJT

PRESERVACIÓ DEL PATRIMONI NATURAL

2.1.
VÀLUA
DE
ARQUITECTÒNIC

LINIA 2.

PROGRAMA
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PROGRAMA

2.1.
VÀLUA
DE
ARQUITECTÒNIC

L’ENTORN

NATURAL

I

ACCIÓ

2.1.6. Impulsar la participació del municipi en
el Projecte Rius a la Riera de l’Aubi.

OBJECTIU

Aconseguir una millora en els hàbitats i la seva conservació i protecció en
l’àmbit de la Riera de l’Aubi al seu pas pel municipi.

La protecció i millora de la qualitat ambiental de l’entorn natural i
cultural.

Î

Conscienciació a la societat mitjançant l’educació ambiental.

Î

Acostar la ciutadania a l’entorn natural tot desenvolupant actuacions i
projectes participatius en espais naturals.

Î

Estimular i potenciar el voluntariat ambiental.

Î

Integrar i coordinar la societat en les tasques de conservació, protecció i
millora de l’entorn natural, tot potenciant el treball en xarxa.

Es proposa integrar els projectes de millora de l’entorn de la riera d’Aubi, ja
siguin proposats pel propi Ajuntament, entitats educatives, associacions
naturistes o altres entitats en el Projecte Rius, donant resposta als punts
anteriorment mencionats.

SECTORS IMPLICATS

Î
Î
Î

AJ
DMAiH
ACA

INTERRELACIÓ AMB ALTRES ACCIONS

Î
Î
Î
Î

2.1.3
2.1.5
2.2.3
3.5.4

COST ECONÒMIC APROXIMAT

2.000 € (administració)

FONTS DE FINANÇAMENT
NIVELL D’ABAST
INDICADORS

64

Î
Local
-

AJ

Î
Î

AJT
AJP

LINIA 2.

DESCRIPCIÓ

Î

PRESERVACIÓ DEL PATRIMONI NATURAL

L’Associació Hàbitats, d’on neix la idea, de la mà d’altres entitats col·laboradores
i sense ànim de lucre, té l’objectiu de promocionar i guiar iniciatives i projectes
per a donar resposta a:

Agenda 21 de Palamós. PLA D’ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT

PROGRAMA

2.1.
VÀLUA
DE
ARQUITECTÒNIC

L’ENTORN

ACCIÓ

2.1.7. Creació
l’Empordà.

OBJECTIU

Crear una reserva del patrimoni genètic de les espècies vegetals hortícoles,
cereals, llegums i forestals autòctones de l’Empordà.

del

Banc

NATURAL

de

Llavors

I

de

Es proposa la creació d’un Banc de llavors de l’Empordà al municipi de Palamós.
Un banc de llavors representa la forma més efectiva de conservar el patrimoni
genètic d’una forma més estable i duradora. Així s’aconsegueix prevenir la
desaparició i extinció d’espècies autòctones d’una regió, en aquest cas de
l’Empordà.

Conservació en un sol lloc de tot el material genètic i la informació
associada.

Î

Reducció de costos.

Î

Millora del control.

Î

Facilitat de subministrament del material reproductiu vegetal.

Malgrat aquests avantatges, cal dotar la instal·lació d’un banc “viu” de llavors, o
sigui una conservació in-situ ja que la conservació únicament en el Banc no
permet l’evolució del material amb els processos evolutius de l’entorn físic.
És per aquest motiu que la creació del Banc de llavors ha de conjuminar aquests
dos tipus de conservació del patrimoni genètic autòcton.
Es proposa establir col·laboraicons amb organismes del sector agrícola, ramader
i alimentari per tal de promocionar l’ús d’espècies autòctones en aquests sectors
i també amb entitats com l’IRTA, CREAF, Consorci Forestal de Catalunya, etc.
Per a realitzar-ho, l’ens es pot adreçar a entitats existents que lideren aquest
tipus de projectes com l’associació l’Era o la Xarxa de Graners de Catalunya.

SECTORS IMPLICATS

Î
Î
Î

AJ
DMAiH
DAAR

INTERRELACIÓ AMB ALTRES ACCIONS

Î
Î

2.2.6
4.2.1

COST ECONÒMIC APROXIMAT

8.000 € (estudis previs)
Î
Î

FONTS DE FINANÇAMENT
NIVELL D’ABAST
INDICADORS

Local
-

AJ
DMAiH

Î
Î

AJT
AJP

LINIA 2.

DESCRIPCIÓ

Î

PRESERVACIÓ DEL PATRIMONI NATURAL

El banc de llavors permet la conservació ex-situ de tot el material genètic, i
ofereix diverses avantatges:
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L’ENTORN

NATURAL

I

ACCIÓ

2.1.8. Fomentar els acords de custòdia dels
espais naturals singulars de Palamós.

OBJECTIU

Establir una xarxa de finques de diferent propietat sota acords de custòdia
per a tal de gestionar-los de forma comuna.
Sota l’objectiu més genèric de conservar la biodiversitat, el patrimoni cultural i el
paisatge de Palamós es proposa fomentar la cerca d’acords i mecanismes de
col·laboració continuada amb propietaris de finques, usuaris del territori i altres
agents públics i privats.

DESCRIPCIÓ

D’aquesta manera es busca implicar a la ciutadania, la societat civil i les
empreses privades a més de l’administració, en la premissa bàsica de
conservació de la natura, el paisatge i el patrimoni cultural.
A Palamós es proposa fomentar acords de custòdia en aquells paratges naturals
més característics del municipi com ara el Cap Gros, la platja de la Fosca, els
plans de Torre Mirona, el Puig Boter, el Pi d’en Xana al Puig d’en Xifre, etc.

SECTORS IMPLICATS

Î
Î
Î

AJ
DMAiH
CG

INTERRELACIÓ AMB ALTRES ACCIONS

Î
Î

2.2.6
4.2.1

COST ECONÒMIC APROXIMAT

2.000 € (administració)
Î
Î

FONTS DE FINANÇAMENT
NIVELL D’ABAST
INDICADORS

66

Local
-

AJ
DMAiH

Î

AJT

PRESERVACIÓ DEL PATRIMONI NATURAL

2.1.
VÀLUA
DE
ARQUITECTÒNIC

LINIA 2.

PROGRAMA

Agenda 21 de Palamós. PLA D’ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT

PROGRAMA

2.2. EDUCACIÓ I COMUNICACIÓ PER
PRESERVACIÓ DEL PATRIMONI NATURAL

A

LA

ACCIÓ

2.2.1. Realitzar campanyes per donar a
conèixer els valors naturals de l’EIN del Castell
i la importància de la seva conservació

OBJECTIU

Conscienciar a la gent de la importància de la preservació d’aquest espai

DESCRIPCIÓ

A l’any 2006 es va realitzar l’Avaluació de la qualitat de l’aigua de la llacuna
de la Platja de Castell (Palamós) a partir d’invertebrats aquàtics. Aquest
estudi juntament amb altres estudis de seguiment que es puguin realitzar han
de conèixer l’estat de la llacuna i l’efecte que tenen les arribades puntuals
d’aigües fecals en moments puntuals de fortes pluges.
Es proposa la realització d’una campanya informativa que apropi a la societat
palamosina a conèixer la flora i la fauna autòctona dels espais de l’EIN del
Castell, així com les accions que s’hi estan portant a terme. Aquesta
campanya podria consistir en la realització d’un parell de sortides l’any en què
s’expliqui la importància del manteniment de la vegetació dunar pel
manteniment de les dunes existents, les espècies que habiten a la bassa de la
Platja de Castell, la massa boscosa, etc.
També podrien instal·lar-se panells informatius que indiquin els avenços
obtinguts gràcies al projecte de restauració de dunes, explicant les espècies
involucrades i la seva importància, de les espècies que habiten en la zona
humida, etc. També es podrien dissenyar tríptics informatius que es
repartirien des de l’oficina de turisme, hotels, etc.

INTERRELACIÓ AMB ALTRES ACCIONS
COST ECONÒMIC APROXIMAT
FONTS DE FINANÇAMENT
NIVELL D’ABAST
INDICADORS

Î

AJ

Î
Î
Î

2.2.3.
4.5.5.
5.1.6.

Î
Î

AJT
AJP

Variable segons tipus de campanya
Î
Î
Î

AJ
DdG
CCB

LINIA 2.

SECTORS IMPLICATS

PRESERVACIÓ DEL PATRIMONI NATURAL

A l’EIN del Castell hi podem trobar molts elements de valor natural (zona
humida, dunes en procés de restauració, etc.). Des de l’any 2003 es realitzen
en aquesta platja accions de regeneració de les dunes i de recuperació de la
vegetació dunar, així com un seguiment de l’evolució d’aquesta vegetació.
Durant els seguiments que es realitzen s’ha observat una recuperació de la
població de les cinc espècies tingudes en compte: alfalç marí (Medicago
marina), gavó (Ononis natrix), borró (Ammophila arenaria), card panical marí
(Eryngium maritimum) i lliri de mar (Pancratium maritimum).

Municipal
-

67
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PROGRAMA

2.2. EDUCACIÓ I COMUNICACIÓ PER
PRESERVACIÓ DEL PATRIMONI NATURAL

A

LA

ACCIÓ

2.2.2. Realitzar campanyes que donin a
conèixer la importància de la Posidonia
oceanica en la conservació i el manteniment de
la qualitat del mar i les platges

OBJECTIU

Donar a conèixer la importància de la preservació d’aquesta espècie.
La Posidonia oceanica és una planta marina que actualment es troba en perill
degut a l’acció de l’home sobre el medi marí. Aquesta fanerògama de
creixement lent, entre un i dos centímetres per any, és molt vulnerable a
qualsevol pertorbació.





DESCRIPCIÓ




La pèrdua de la transparència de l’aigua provocada per l’excés de
matèria orgànica en suspensió
La contaminació del medi marí
L’ancoratge d’embarcacions (problema molt freqüent en zones de
molta activitat turística
Algunes arts de pesca com el ròssec
Infraestructures marines: ports, espigons, conduccions submarines
(cables, emissaris, etc.)
L’aport de sorra de forma artificial a les platges
L’arribada o introducció d’espècies invasores

Es proposa la realització de xerrades, cicles, distribució de tríptics, etc. per tal
de donar a conèixer la importància de les comunitats de posidònia com a
ecosistema estabilitzador de la dinàmica de sorres, oxigenador de les aigües
litorals, bioindicador (donada la seva sensibilitat a la contaminació), a més de
ser un ecosistema ric i divers, podent trobar fins a 700 espècies diferents en
el seu interior.
D’altra banda l’Ajuntament de Palamós hauria d’involucrar-se i donar a
conèixer a la població els projectes que actualment existeixen de seguiment i
control de les poblacions de posidònia, i col·laborar en aquests projectes per
tal de conèixer l’estat en que es troben les poblacions del seu litoral i com pot
col·laborar (impedir els ancoratges en determinades zones, etc.).
SECTORS IMPLICATS

Î
Î

AJ
DAR

INTERRELACIÓ AMB ALTRES ACCIONS

Î
Î
Î

2.2.3.
4.5.5.
5.1.6.

COST ECONÒMIC APROXIMAT

FONTS DE FINANÇAMENT
NIVELL D’ABAST
INDICADORS

68

Î
Î

AJT
AJP

Depenent de l’opció a realitzar, per exemple:
- 3.500 € realització i distribució de tríptics
- 500 € inclusió d’informació sobre la posidònia en la web
de l’Ajuntament
Î
Î
Municipal
-

DdG
DMAiH

LINIA 2.



PRESERVACIÓ DEL PATRIMONI NATURAL I CULTURAL

Les principals causes de la seva regressió són:
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PROGRAMA

2.2. EDUCACIÓ I COMUNICACIÓ PER
PRESERVACIÓ DEL PATRIMONI NATURAL

ACCIÓ

2.2.3.
Crear
ambiental

OBJECTIU

Renovar la oferta d’activitats ambientals existents.

noves

activitats

A

LA

d’educació

L’Ajuntament de Palamós disposa d’una àmplia oferta d’activitats
mediambientals i de patrimoni cultural per a les escoles, i durant l’any realitza
activitats per promocionar i donar a conèixer els valors del municipi, com les
realitzades durant l’estiu del 2010: Aquest estiu descobrim l’EIN de Castell-Cap
Roig, i Aquest estiu…parlem del mar; o les ofertades a les escoles i instituts:
Bell-lloc, Platges de Llevant, Muralles-Cap Gros, etc.

Alguns exemples de noves activitats podrien ser:


Descobrim la vegetació dunar de la Platja de Castell



Què amaga el fons del mar (aproximació a les espècies marines
vegetals i animals existents en el litoral palamosí)



Jardineria sostenible



Problemàtica de la flora i la fauna invasora

SECTORS IMPLICATS

Î
Î
Î
Î

AJ
DMAiH
ASS
AMPA

INTERRELACIÓ AMB ALTRES ACCIONS

Î
Î
Î
Î
Î

2.2.1.
2.2.2.
2.2.4.
4.5.5.
5.1.6.

FONTS DE FINANÇAMENT
NIVELL D’ABAST
INDICADORS

AJP
AJT

3.000 €/activitat (elaboració i disseny nous materials)
Realització de les activitats: cost variable
Î
Î
Î

DMAiH
DdG
CE

LINIA 2.

COST ECONÒMIC APROXIMAT

Î
Î

PRESERVACIÓ DEL PATRIMONI NATURAL

DESCRIPCIÓ

Es proposa la creació de noves activitats, així com l’edició de nous materials
(fitxes, quaderns, etc.) per tal de renovar l’oferta existent tant de les activitats
destinades a escolars com de les destinades als turistes.

Municipal
-

69
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PROGRAMA

2.2. EDUCACIÓ I COMUNICACIÓ PER
PRESERVACIÓ DEL PATRIMONI NATURAL

A

LA

ACCIÓ

2.2.4. Proporcionar a la població la informació
existent referent a la creació de la Reserva
Marina de les Illes Formigues.

OBJECTIU

Donar a conèixer l’estat en que es troba la creació de la Reserva Marina, i els
valors naturals de la mateixa.
És necessari que la població estigui informada i conegui en tot moment el procés
que s’està seguint, donat que es tracta d’un municipi en què la població viu molt
lligada al mar, essent la pesca la branca més important del sector primari, i una
activitat tradicional molt arrelada al terme. S’hauria de transmetre a la població
la informació referent a les implicacions ecològiques i les possibilitats
d’aprofitament econòmic que la creació de la Reserva Marina brinda al municipi.

Es recomana es continuïn instal·lant els plafons informatius que durant dos
estius han estat exposats davant el Museu de la pesca, estenent la campanya a
altres zones del municipi per tal de fer arribar la informació a la major part de la
població i als visitants del municipi

Plafons
informatius
utilitzats
en
anteriors
campanyes
informatives
sobre la creació de la Reserva Marina
de les Illes Formigues.
Foto: Ajuntament de Palamós

SECTORS IMPLICATS

Î
Î
Î

AJ
DMAiH
MMA

INTERRELACIÓ AMB ALTRES ACCIONS

Î
Î

4.2.2.
4.5.2.

COST ECONÒMIC APROXIMAT
FONTS DE FINANÇAMENT
NIVELL D’ABAST
INDICADORS

70

Î
Î

AJP
AJT

500 € inclusió d’informació en la web de l’Ajuntament
DdG
AJ
SP

Î
Î
Î
Municipal
-

LINIA 2.

DESCRIPCIÓ

L’Ajuntament hauria de continuar afavorint i promocionant la realització de
jornades, cicles, exposicions i /o conferències que juntament amb les que ja
s’han realitzat (Jornada tècnica sobre la futura reserva de les Illes Formigues,
Cicle: Visions de les Formigues) apropin a la població palamosina a la visió de
les Illes Formigues com a referent de protecció del seu litoral, i expliquin quines
espècies de flora i fauna es poden trobar en aquesta àrea, així com els efectes
positius que la creació de la Reserva Marina tindrà sobre totes aquestes
espècies.

PRESERVACIÓ DEL PATRIMONI NATURAL

Seria interessant la creació d’una pàgina web en què l’Ajuntament pengi tota la
informació que per part del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
es vagi publicant en referència a la creació de la Reserva Marina de les Illes
Formigues. Per tal de facilitar a la població l’accés a la informació.

Agenda 21 de Palamós. PLA D’ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT

2.2. EDUCACIÓ I COMUNICACIÓ PER
PRESERVACIÓ DEL PATRIMONI NATURAL

A

LA

ACCIÓ

2.2.5. Realitzar el seguiment de les rieres i del
litoral municipal involucrant als alumnes dels
instituts.

OBJECTIU

Involucrar als estudiants del municipi en el seguiment de les rieres i del
litoral.
El seguiment de la qualitat de rieres, llacunes i del litoral marí resulta molt
important per conèixer l’estat i l’evolució d’aquests ecosistemes. En molts casos
es pot avaluar l’estat d’aquest ecosistema mitjançant protocols d’avaluació més
o menys senzills (per exemple el Protocol d’avaluació de l’estat ecològic de les
zones humides, ACA) que poden ser realitzats per escolars sota la supervisió
d’un professor o monitor ambiental amb els coneixements suficients sobre el
mètode d’anàlisi a utilitzar.

DESCRIPCIÓ

Involucrar als alumnes d’instituts en aquestes activitats persegueix l’objectiu de
informar i donar a conèixer als estudiants de la importància de la qualitat de les
aigües, així com donar-los una visió general del treball científic i la importància
de les seves aplicacions.
Alguns dels seguiments que es podrien portar a terme per part dels instituts
són:


Seguiment de qualitat de la llacuna de la Platja de Castell



Seguiment de la qualitat de la Riera d’Aubi

SECTORS IMPLICATS

Î
Î

AJ
DMAiH

INTERRELACIÓ AMB ALTRES ACCIONS

Î
Î

2.2.1.
2.2.3.

FONTS DE FINANÇAMENT

NIVELL D’ABAST
INDICADORS

AJP
AJT

1.000 €
DdG
AJ
CE
UE

Î
Î
Î
Î

LINIA 2.

COST ECONÒMIC APROXIMAT

Î
Î

PRESERVACIÓ DEL PATRIMONI NATURAL

PROGRAMA

Municipal
-

71
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PROGRAMA

2.2. EDUCACIÓ I COMUNICACIÓ PER
PRESERVACIÓ DEL PATRIMONI NATURAL

A

LA

ACCIÓ

2.2.6. Establir un centre de formació i promoció
de l’agricultura ecològica a Can Pere Tià.

OBJECTIU

Convertir l’equipament de Can Pere Tià en un centre de referència comarcal
pel que fa a formació i promoció de l’agricultura.
Es proposa aprofitar l’equipament existent de Can Pere Tià per a establir-hi un
centre de promoció i formació de l’agricultura, especialment d’agricultura
ecològica.
Es proposa establir acords de col·laboració o convenis amb escoles de
capacitació i els centres d’educació secundària de Palamós i municipis veïns.
També s’hi poden desenvolupar activitats d’educació ambiental (per a ecolsars
però no exclusivament) en matèria d’agricultura ecològica i de compostatge
casolà.

Tot i que el sector primari al municipi de Palamós no té un pes rellevant, es pot
aprofitar aquest equipament municipal com a centre d’impuls comarcal per
aquest tipus d’activitat. De fet la zona de l’Empordà està essent valorada com a
zona pilot en el marc del projecte de Observatorio rural del Ministerio. Palamós,
podria veure com una oportunitat la de poder participar en aquest projecte
gràcies a les característiques d’aquest equipament. La seva proximitat a les
Gavarres i el punt estratègic a nivell geogràfic, podrien fer que aquest projecte
tingués visibilitat a través de Can Pere Tià.
D’aquesta manera s’impulsaria també l’agricultura al municipi i a la resta de
municipis costaners veïns.

SECTORS IMPLICATS

Î
Î
Î
Î

AJ
DMAiH
DAAR
DE

INTERRELACIÓ AMB ALTRES ACCIONS

Î
Î
Î

2.1.1
2.1.7
5.1.4

COST ECONÒMIC APROXIMAT
FONTS DE FINANÇAMENT
NIVELL D’ABAST
INDICADORS

72

15.000 € (projecte constructiu)
Î
Î

AJ
DG

Intermunicipal
-

Î
Î

AJP
AJT

LINIA 2.

DESCRIPCIÓ

PRESERVACIÓ DEL PATRIMONI NATURAL

Afegir:

LÍNIA 3.
Optimització dels recursos
naturals i minimització
d'impactes
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LÍNIA

3.

OPTIMITZACIÓ
D’IMPACTES

PROGRAMA
Estalvi
3.1.

DELS

RECURSOS

NATURALS

I

MINIMITZACIÓ

energètic i ús d’energies renovables

ACCIONS
Promoure
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.
3.1.6.

la implantació d’energies renovables i l’estalvi energètic als
equipaments públics de nova construcció.
Seguir amb l’aplicació del Pla d’adequació municipal de l’enllumenat públic.
Realitzar auditories energètiques dels edificis i equipaments municipals.
Controlar l’aplicació de la normativa vigent sobre l’ecoeficiència en al
construcció i l’edificació.
Realitzar una campanya sobre l’ús racional dels aparells d’aire condicionat i
calefacció.
Incorporar criteris ambientals d’eficiència energètica en la compra d’equips
informàtics per part de l’Ajuntament.

PROGRAMA
Reducció
3.2.

i control de la contaminació atmosfèrica acústica

ACCIONS
Adoptar
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.

una nova política ambiental en la gestió del parc mòbil municipal
Continuar controlant el nivell sonor que emeten els vehicles motoritzats i els
establiments d’oci del municipi.
Adaptar el mapa acústic al nou Reglament de la Llei 16/2002, de protecció
contra la contaminació acústica.
Continuar amb la campanya “PSSS... Palamós sense sorolls”.

PROGRAMA
3.3.
Minimització

i gestió dels residus

ACCIONS
Buscar
3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.
3.3.4.
3.3.5.
3.3.6.
3.3.7.

nous mecanismes per fomentar els bons hàbits de recollida i residus i
promoure’n la minimització.
Continuar fomentant l’autocompostatge.
Instaurar un sistema de recollida de restes vegetals.
Aconseguir un espai públic més net.
Prendre mesures perquè els grans productors realitzin la recollida selectiva
adequadament.
Promoció i dinamització de la deixalleria.
Crear una campanya de Nadal més sostenible (promocionar comerç local i
minimitzar residus)

PROGRAMA
Gestió
3.4.

integral del cicle de l’aigua

ACCIONS
Instaurar
3.4.1.
3.4.2.

la xarxa separativa d’aigua en tot el municipi.
Continuar amb la campanya d’optimització de l’ús de l’aigua.

75
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3.4.3.
3.4.4.
3.4.5.
3.4.6.

Treballar conjuntament des de l’Ajuntament amb les entitats que gestionen
l’aigua.
Millorar el rendiment de la xarxa d’abastament i subministrament.
Posar solució als punts conflictius existents en la xarxa d’abastament.
Facilitar a la població l’accés als resultats analítics de l’aigua potable del
municipi.

PROGRAMA
Minimització
3.5.
ACCIONS
Crear
3.5.1.
3.5.2.
3.5.3.
3.5.4.

76

dels riscos naturals

la comissió local de Protecció Civil
Continuar amb l’execució i manteniment de les franges de protecció de les
urbanitzacions
Impulsar la neteja de les restes vegetals dels boscos.
Controlar el risc d’esllavissades i despreniments.

3.1 ESTALVI
RENOVABLES

ENERGÈTIC

I

ÚS

D’ENERGIES

ACCIÓ

3.1.1. Promoure la instal·lació de sistemes
d’energia renovable als equipaments públics de
nova construcció

OBJECTIU

Incrementar l’ús de fonts d’energia renovable en instal·lacions i edificis de
titularitat municipal de nova construcció.
Es proposa incorporar sempre que sigui possible i viable, instal·lacions per a
l’aprofitament d’energies renovables en els equipaments municipals de nova
construcció, generant d’aquesta manera, una política municipal de suport a la
implantació d’energies renovables a nivell municipal.

DESCRIPCIÓ

La instal·lació de sistemes d’aprofitament d’energies renovables als edificis de
titularitat municipal (sobretot plaques solars) proporciona també un important
caràcter exemplificador davant de la resta d’edificis i equipaments de
titularitat privada.
Es proposa també en la instal·lació de nous sistemes de calefacció, escollir
aquells sistemes més eficients energèticament, i valorar la possibilitat
d’instal·lar sistemes que funcionin a partir de biomassa.
Finalment, es proposa l’ús de fonts d’energia renovables en instal·lacions
autònomes com ara l’enllumenat ornamental, parades d’autobús, senyals de
trànsit lluminoses, etc.

SECTORS IMPLICATS

Î
Î
Î
Î

AJ
ICAEN
DMAiH
IDAE

INTERRELACIÓ AMB ALTRES ACCIONS

Î

3.1.3.

COST ECONÒMIC APROXIMAT

INDICADORS

AJT
AJO
AJBVP

A partir de 4.000 € (estudi de viabilitat)
Î ICAEN (Ajuts en estudis d’estalvi, eficiència i
qualificació energètica de nova construcció i
rehabilitació importants)

FONTS DE FINANÇAMENT
NIVELL D’ABAST

Î
Î
Î

Local
Î Ús d’energies renovables
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ENERGÈTIC

I

ÚS

D’ENERGIES

ACCIÓ

3.1.2.
Seguir
amb
l’aplicació
del
Pla
d’adequació municipal de l’enllumenat públic

OBJECTIU

Seguir les actuacions proposades al Pla d’adequació municipal de l’enllumenat
públic de Palamós.
L’enllumenat públic té una importància destacada ja que representa bona part
de la despesa energètica del conjunt de dependències i serveis municipals.
El municipi de Palamós disposa del Pla d’adequació municipal de l’enllumenat
públic. L’objectiu d’aquesta eina és l’adequació dels elements de l’enllumenat
públic del municipi a allò establert en la normativa fixada per la Llei 6/2001,
de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció
del medi nocturn i el Decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei 6/2001.

DESCRIPCIÓ

Aquest document també conté un inventari dels punts de llum, on consten les
seves característiques i estat de funcionament; conté una sèrie de propostes
per a la millora global de l’enllumenat públic, la valoració econòmica
d’aquestes propostes i l’estalvi energètic que s’obté com a resultat de
l’execució de les propostes.
Es proposa continuar aplicant les propostes recollides en el Pla, ja que aquest
és l’eina de treball per a garantir la millora de l’eficiència i estalvi de
l’enllumenat municipal.

Î
Î
Î

SECTORS IMPLICATS

AJ
CCBE
ICAEN

Î
Î

AJT
AJBVP

INTERRELACIÓ AMB ALTRES ACCIONS
COST ECONÒMIC APROXIMAT

Previst en el Pla
Î ICAEN (Ajuts per a l’adquisició i instal·lació de
tecnologies eficients a l’enllumenat exterior
existent i de façanes d’edificis)

FONTS DE FINANÇAMENT
NIVELL D’ABAST
INDICADORS

78
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Î Contaminació lumínica
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I

ÚS

D’ENERGIES

ACCIÓ

3.1.3. Realitzar auditories energètiques dels
edificis i equipaments municipals

OBJECTIU

Tenir coneixement de l’estat actual de les instal·lacions elèctriques i del
consum que se’n deriva.
L’Ajuntament realitza auditories energètiques als edificis de titularitat
municipal com la biblioteca, el pavelló, l’estadi i l’escola Ruiz Giménez.
Es proposa continuar realitzant auditories energètiques en edificis i
equipaments municipals per tal de que l’Ajuntament per detectar possibles
pèrdues d’eficiència energètica, registrar queixes associades als serveis
energètics i fins i tot posar a disposició de la ciutadania les dades de consum
dels edificis i equipaments municipals.

DESCRIPCIÓ

Les auditories han de permetre diagnosticar, valorar i sistematitzar el procés
de gestió i millora dels recursos energètics municipals.
El nivell de compliment de les aspiracions en l’estalvi i l’eficiència energètica
que l’Ajuntament hagi concretat, caldrà plantejar les actuacions i/o
modificacions necessàries en els equipaments afectats per assolir tals
aspiracions.

SECTORS IMPLICATS

Î
Î
Î

AJ
CCBE
ICAEN

INTERRELACIÓ AMB ALTRES ACCIONS

Î
Î

3.1.1.
3.1.6.

COST ECONÒMIC APROXIMAT

INDICADORS

AJT

Previst en el Pla
Î ICAEN (Ajuts per a auditories energètiques
d’edificis, d’enllumenat exterior i serveis no
industrials existents)

FONTS DE FINANÇAMENT
NIVELL D’ABAST

Î

Local
Î Ús d’energies renovables

79

DELS RECURSOS NATURALS I MINIMITZACIÓ

ENERGÈTIC

D’IMPACTES

3.1 ESTALVI
RENOVABLES

LINIA 3 – O P T I M I T Z A C I Ó

PROGRAMA

Agenda 21 de Palamós. PLA D’ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT

ENERGÈTIC

I

ÚS

D’ENERGIES

ACCIÓ

3.1.4 Controlar l’aplicació de la normativa
vigent sobre l’ecoeficiència en la construcció i
edificació

OBJECTIU

Supervisar la correcta aplicació dels criteris d’ecoeficiència establerts en la
construcció de nous habitatges al municipi de Palamós.
Es proposa que l’Ajuntament controli la correcta aplicació del Decret 21/2006,
de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i
d’ecoeficiència en els edificis.
Aquest control es podria fer en dos moments. Inicialment, en el moment del
tràmit administratiu de concessió de llicència d’obres i finalment, un cop
acabada l’obra en el moment de proporcionar la cèdula d’habitabilitat,
mitjançant la verificació dels paràmetres descrits en el Decret mencionat. En
aquest Decret, a banda de descriure-hi els paràmetres d’ecoeficiència relatius
a l’energia, també es descriuen els paràmetres relatius a l’aigua, als residus,
als materials i als sistemes constructius.

DESCRIPCIÓ

Caldrà tenir en compte la integració de criteris d’ecoeficiència també en la
gestió dels residus de la construcció que es generin en l’etapa d’obra, ja sigui
nova o de reforma. Caldrà definir la tasca i els documents de seguiment i
control, així com assignar el personal dedicat a aquesta tasca.
Finalment, també es proposa la promoció de la certificació energètica dels
nous edificis per part dels promotors, especialment pel que fa als
requeriments tèrmics de l’habitatge. El Reial Decret 47/2007, de 19 de gener,
estableix la obligatorietat de posar a disposició del comprador o usuari dels
edificis un Certificat d’Eficiència Energètica, en el que s’assigna a cada edifici
una classe energètica d’eficiència mitjançant una etiqueta d’eficiència
energètica que valora des de la classe A, pels més eficients energèticament, a
la classe G, pels menys eficients

SECTORS IMPLICATS

Î
Î
Î

AJ
CCBE
ICAEN

INTERRELACIÓ AMB ALTRES ACCIONS

Î

3.1.1.

COST ECONÒMIC APROXIMAT

22.000 €

FONTS DE FINANÇAMENT
NIVELL D’ABAST
INDICADORS
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Local
-

Î
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3.1 ESTALVI
RENOVABLES

ENERGÈTIC

I

ÚS

D’ENERGIES

ACCIÓ

3.1.5. Realitzar una campanya sobre l’ús
racional dels aparells d’aire condicionat i de
calefacció

OBJECTIU

Proporcionar als ciutadans, la informació suficient per garantir un ús racional
dels aparells d’aire condicionat i de calefacció a nivell domèstic.
Es proposa la realització d’una campanya informativa i educativa sobre l’ús
racional dels aparells d’aire condicionat a l’estiu i de calefacció a l’hivern, tant
en àmbits públics com particulars.

DESCRIPCIÓ

Cal conscienciar a la població sobre un correcte ús d’aquests aparells, només
quan sigui necessari, tenint en compte una correcta regulació de la
temperatura (21 ºC a l’hivern i 24 ºC a l’estiu), etc. També cal informar de
l’estalvi energètic i els beneficis ambientals i econòmics que suposa realitzar
aquestes accions.

SECTORS IMPLICATS

Î
Î
Î

AJ
CCBE
ICAEN

INTERRELACIÓ AMB ALTRES ACCIONS

Î

3.1.3.

COST ECONÒMIC APROXIMAT

INDICADORS

AJT
AJP

3.000 €
Î ICAEN (Ajuts en l’elaboració de materials i
productes audiovisuals, plataformes o eines
interactives, edició de publicacions i materials,
realització de projectes educatius, així com
també expressions i actuacions culturals i
artístiques)

FONTS DE FINANÇAMENT

NIVELL D’ABAST

Î
Î

Local
-
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ENERGÈTIC

I

ÚS

D’ENERGIES

ACCIÓ

3.1.6.
Incorporar
criteris
ambientals
d’eficiència energètica en la compra d’equips
informàtics per part de l’Ajuntament

OBJECTIU

Dotar als equipaments municipals de la tecnologia adaptada a les noves
polítiques de reducció de la despesa energètica municipal.
Es proposa incorporar criteris d’eficiència energètica en el moment de
l’adquisició d’equips informàtics per part de les dependències municipals.
Alguns dels criteris que es poden seguir ja estan establerts en estàndards i
ecoetiquetes molt comunes ja en el que fa referència als equips informàtics
com ara Energy Star (Agència de Protecció Mediambiental dels Estats Units) o
Blauer Angel (Agència Federal del Medi Ambient d’Alemanya).

DESCRIPCIÓ

SECTORS IMPLICATS

Î
Î
Î

AJ
CCBE
ICAEN

INTERRELACIÓ AMB ALTRES ACCIONS

Î

5.4.1.

COST ECONÒMIC APROXIMAT

INDICADORS

82

AJO
AJT

22.000 €
Î DIGI
(Ajuts
electrònica)

FONTS DE FINANÇAMENT
NIVELL D’ABAST

Î
Î

Local
-

en

serveis

d’administració
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3.2 REDUCCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ
ATMOSFÈRICA I ACÚSTICA

ACCIÓ

3.2.1. Adoptar una nova política ambiental en
la gestió del parc mòbil municipal

OBJECTIU

Reduir les emissions de gasos contaminants derivades de l’ús normal dels
vehicles del parc mòbil municipal.
Es proposa adoptar una nova política ambiental més sostenible en tots els
temes que fan referència a la gestió del parc mòbil municipal.
Aquesta política ha de tenir en compte aspectes com ara, l’adaptació dels
vehicles que formen part del parc mòbil existent a combustibles alternatius
com ara el biodièsel B20.

DESCRIPCIÓ

També es proposa que en l’adquisició de nous vehicles municipals, s’opti per
aquells amb baixes o nul·les emissions de gasos contaminants, tenint en
compte l’ampli ventall d’alternatives existents al mercat actualment (híbrids,
elèctrics, gas, etc.)
Finalment, es proposa també, que els vehicles d’aquestes característiques
que s’incorporin en el parc mòbil municipal, siguin fàcilment identificables per
la ciutadania, aconseguint així un efecte exemplificador.

SECTORS IMPLICATS

Î
Î
Î
Î

AJ
ICAEN
DMAiH
IDAE

INTERRELACIÓ AMB ALTRES ACCIONS

Î
Î
Î

1.2.10.
3.1.3.
5.4.1.

COST ECONÒMIC APROXIMAT

INDICADORS

AJT
AJSM
AJBVP

A partir de 14.000 €
Î IDAE (Programa d’ajudes per a l’adquisició i ús
de vehicles elèctrics en el marc del Projecte
pilot de mobilitat elèctrica, dins el Pla
d’activació de l’estalvi i l’eficiència energètica
2008-2011 i el Pla d’acció 2008-2012 de
l’Estratègia d’estalvi i eficiència energètica a
Espanya)
Î ICAEN (Ajuts 2010 per a la renovació del parc
de vehicles i material mòbil industrial)
Î DMAiH (Ajuts en la renovació/adquisició de
vehicles de la flota municipal amb un criteri
específic d’eficiència energètica)

FONTS DE FINANÇAMENT

NIVELL D’ABAST

Î
Î
Î

Local
-
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3.2. REDUCCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ
ATMOSFÈRICA I ACÚSTICA

ACCIÓ

3.2.2. Continuar controlant el nivell sonor que
emeten
els
vehicles
motoritzats
i
els
establiments d’oci del municipi

OBJECTIU

Disminuir i prevenir la contaminació acústica del municipi
Sovint els sorolls generen malestar als habitants que han de conviure amb ells,
la realització d’inspeccions i controls periòdics de l’emissió sonora resulten un
bon mètode persuasiu i de control de les emissions.
Alguns ciclomotors generen sorolls més elevats del què és permès, els controls
policials són una pràctica que donen bons resultats com a mesura persuasiva.
Alguns establiments i negocis (locals nocturns, càmpings, activitats a l’aire
lliure) generen sorolls que poden arribar a ser molestos per als veïns.

DESCRIPCIÓ

Es recomana continuar amb les campanyes d’inspecció dels nivells d’emissió
sonora tant als vehicles com als locals, d’acord amb l’Ordenança reguladora dels
sorolls i de les vibracions la normativa vigent com el Decret 176/2009 (de 10 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de
protecció contra la contaminació acústica, i se n’adapten els annexos), el
vehicles i locals que no compleixin els límits establert han de ser sancionats.

SECTORS IMPLICATS

Î
Î
Î

AJ
PM
ME

INTERRELACIÓ AMB ALTRES ACCIONS

Î

3.2.4.

COST ECONÒMIC APROXIMAT
FONTS DE FINANÇAMENT
NIVELL D’ABAST
INDICADORS

84

variable
Î
Î
Î
Municipal
-

DMAiH
AJ
ME

Î
Î

AJT
AJSM
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3.2. REDUCCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ
ATMOSFÈRICA I ACÚSTICA

ACCIÓ

3.2.3. Adaptar el mapa acústic al nou
Reglament de la Llei 16/2002, de protecció
contra la contaminació acústica.

OBJECTIU

Prevenir la contaminació acústica
Els mapes de capacitat acústica estableixen la zonificació acústica del territori i
els valors límit d'immissió d'acord amb les zones de sensibilitat acústica, és a
dir, fixen el nivell d'immissió màxim permès a cada zona durant un període de
temps determinat, i, per tant, la qualitat acústica del territori. Tots els
ajuntaments han d'elaborar i aprovar el mapa de capacitat acústica i posar-lo a
disposició de la població.
L’Ajuntament de Palamós disposa del mapa de capacitat acústica municipal i
d’ordenances municipals reguladora dels sorolls i de les vibracions aprovats l’any
2006.

DESCRIPCIÓ

La disposició transitòria primera del Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel
qual s'aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció
contra la contaminació acústica, i se n'adapten els annexos (DOGC núm. 5506 16/11/2009); determina que cal adaptar els mapes acústics municipals i
ordenances municipals de protecció contra la contaminació acústica segons nous
annexos del Reglament en el termini de dos anys a partir de la seva entrada en
vigor.
Es proposa que Ajuntament de Palamós adapti ordenances i mapa acústic a
nova legislació de prevenció de contaminació acústica, i doni a conèixer aquest
nou mapa i les ordenances a la població local i activitats municipals.
Actualment l'Oficina per a la Prevenció de la Contaminació Acústica, del
Departament de Medi Ambient i Habitatge, dóna assistència tècnica per adequar
els mapes de capacitat acústica municipals i ordenances municipals, per a
municipis de com a màxim 50.000 habitants. Es proposa sol·licitar aquesta
ajuda, que es pot realitzar a través d’un correu electrònic a
acustica.dmah@gencat.cat o per carta a la Direcció General de Qualitat
Ambiental del Departament de Medi Ambient i Habitatge.

SECTORS IMPLICATS

Î
Î

AJ
DMAiH

INTERRELACIÓ AMB ALTRES ACCIONS

Î
Î

3.2.2
3.2.4

COST ECONÒMIC APROXIMAT
FONTS DE FINANÇAMENT
NIVELL D’ABAST
INDICADORS

Î
Î

AJT
AJSM

2.000 €
Î
Î

DMAiH
AJ

Municipal
-
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ACCIÓ

3.2.4. Continuar amb la campanya “PSSS…
Palamós Sense Sorolls

OBJECTIU

Disminuir la contaminació acústica del municipi
En el municipi de Palamós existeixen diverses fonts emissores de sorolls com
són els vehicles, els locals d’oci nocturn, així com moltes altes fonts. Per poder
conscienciar a tota la població és necessari donar continuïtat a campanyes
existents en contra del soroll, així com estendre el seu abast a aquells àmbits
més conflictius com poden ser els locals d’oci nocturns i de restauració.
Es proposa la realització de jornades informatives als centres educatius, i
reunions amb propietaris dels locals susceptibles de provocar sorolls. Es poden
elaborar i repartir tríptics informatius per sensibilitzar a les persones dels efectes
negatius què ens pot provocar la contaminació acústica, així com cartells,
realitzar exposicions, etc.

DESCRIPCIÓ

També seria bo, donar a conèixer i/o formar a les possibles activitats
susceptibles de generar molèsties sonores, de la legislació vigent sobre
prevenció de contaminació acústica: Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel
qual s'aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció
contra la contaminació acústica, i se n'adapten els annexos (DOGC núm. 5506 16/11/2009).

SECTORS IMPLICATS
INTERRELACIÓ AMB ALTRES ACCIONS
COST ECONÒMIC APROXIMAT

FONTS DE FINANÇAMENT
NIVELL D’ABAST
INDICADORS

86

Î

AJ

Î
Î

3.2.2
3.2.3

Î
Î

3.000 € realització i distribució de tríptics
3.000 € Jornades informatives i reunions
Î
Î
Î
Municipal
-

DdG
DMAiH
AJ

AJT
AJP
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3.3. MINIMITZACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS

ACCIÓ

3.3.1. Buscar nous mecanismes per fomentar
els bons hàbits de la recollida de residus i
promoure’n la minimització.

OBJECTIU

Disminuir la producció de residus i fomentar-ne una gestió correcta
Cal anar avançant cap a una millor gestió de la recollida selectiva en què tothom
es corresponsabilitzi dels residus que genera. Per aquest motiu cal educar a la
població i fomentar els bons hàbits de recollida i la minimització de residus.
El consistori ha portat a terme diverses campanyes informatives sobre diferents
tipologies de residus i la seva gestió. No obstant, cal insistir i continuar educant
a la població.
A banda de realitzar campanyes educatives, es podrien portar a terme nous
mecanismes per fomentar bons hàbits de recollida i minimització de residus:
Î Realitzar tallers mitjançant materials reciclats (fer làmpares, marcs de

fotos, etc. amb materials reciclats) als centres educatius, a les llars
d’avis, etc. per fomentar la minimització de residus i buscar un segon
ús als materials i/o objectes. Aquests tallers es podrien realitzar
mitjançant els col·lectius d’inserció laboral.
DESCRIPCIÓ

Î Realitzar un concurs de bones pràctiques de minimització de residus:

les diferents activitats econòmiques (comerços, indústries,
restaurants, etc.) així com també els particulars que portin a terme
bones pràctiques de minimització de residus (per exemple, no donar
bosses de plàstic, eliminar gots de plàstic per gots de vidre, etc.)
poden presentar-les i es pot donar un premi al millor projecte (premi
a les bones pràctiques més originals, les més eficients, etc.). Es
podria premiar segons tipus de gran productor, habitatge, etc.
Î Redactar un sistema de penalització a aquells particulars o grans

productors que portin a terme mals hàbits en la recollida de residus i
crear un lloc de treball d’inspector de carrer que controli la recollida
de residus i porti a terme el sistema de penalització. L’oferta de
treball d’inspector de carrer es podria portar a terme mitjançant
col·lectius d’inserció laboral.

SECTORS IMPLICATS

Î
Î
Î
Î

AJ
PAR
GP
CE

INTERRELACIÓ AMB ALTRES ACCIONS

Î
Î
Î
Î
Î

3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5
3.3.6

COST ECONÒMIC APROXIMAT

Î AJT

3.500 € (campanya)
1.000 € (redacció del sistema de penalització)
2.500 € (realització del concurs i premis)
Î GC – ARC:

FONTS DE FINANÇAMENT

 Ajuts a projectes de prevenció de residus municipals
 Ajuts per a projectes en matèria de residus que es portin

a
terme amb col·lectius d’inserció laboral (campanyes de
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Local
Î Residus generats per habitant i dia
Î Percentatge de recollida selectiva

3.3. MINIMITZACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS

ACCIÓ

3.3.2. Continuar fomentant l’autocompostatge

OBJECTIU

Minimitzar la generació de residus
A través del Consell Comarcal del Baix Empordà s’està instaurant el
compostatge casolà a la comarca. L’ajuntament de Palamós s’hi adherí l’any
2008. En l’actualitat en tot el municipi hi ha 37 domicilis que realitzen el
compostatge casolà mitjançant compostadors cedits pel Consell Comarcal.

DESCRIPCIÓ

Per tal de continuar minimitzant els costos de recollida així com també la
minimització dels residus que van a parar a l’abocador, cal seguir fomentant
l’autocompostatge. El consistori, així com també el Consell Comarcal, ha de
vetllar perquè la gent s’animi a autocompostar. Cal incidir més en els
beneficis de l’autocompostatge i, a mesura que sigui possible, s’han d’iniciar
nous tallers informatius per captar nous compostaires i estendre
l’autocompostatge a tota la població possible. També realitzar campanyes de
comunicació sobre els beneficis de l’autocompostatge.
En el municipi de Palamós existeixen molts habitatges amb pati o jardí
susceptibles a poder fer compostatge casolà de manera que Palamós pot
disposar de compostaires. Els habitatges amb pati, jardí o hort mitjançant les
restes orgàniques que generen poden obtenir compost madur per aplicar
directament a les plantes o hortalisses i d’aquesta manera es redueix la
quantitat de residus generada.

SECTORS IMPLICATS

Î AJ
Î CCBE
Î PAR

INTERRELACIÓ AMB ALTRES ACCIONS

Î 3.3.3
Î 3.3.8

COST ECONÒMIC APROXIMAT

Î AJT

120 € / compostaire
Î

GC- ARC:

 Convocatòria
FONTS DE FINANÇAMENT



d’ajuts a projectes de prevenció de residus
municipals.
Ajuts per a projectes en matèria de residus que es portin a
terme amb col·lectius d’inserció laboral (campanyes de
sensibilització i comunicació).

 Ajuts

per al foment de la recollida selectiva de la fracció
orgànica de residus municipals.

NIVELL D’ABAST
INDICADORS

Local
Î Residus generats per habitant i dia
Î Percentatge de recollida selectiva
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3.3. MINIMITZACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS

ACCIÓ

3.3.3. Instaurar un sistema de recollida de
restes vegetals.

OBJECTIU

Minimitzar la generació de residus que van a parar a l’abocador
El residu verd no disposa de contenidors al carrer a Palamós, sinó que s’ha de
dipositar personalment a la deixalleria municipal. 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 a la deixalleria 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
abundant ja que són les èpoques de poda i enjardinament.

DESCRIPCIÓ

Pel fet d’haver-se de desplaçar a la deixalleria, molts habitants dipositen el
residu verd al contenidor de rebuig, fet que cal corregir. Caldria instaurar un
sistema de recollida de restes vegetals per incrementar-ne el pes recollit,
sobretot en aquelles urbanitzacions en cases amb jardí. Tot i instaurar aquest
sistema de recollida, l’opció de dipositar residu verd a la deixalleria pot
continuar existint.
A banda de l’autocompostatge, que és una bona opció per autogestionar-se
les restes vegetals, i per no omplir l’espai públic amb més contenidors, es
podria realitzar un sistema de recollida a domicili, mitjançant trucada prèvia a
l’Ajuntament i concertar dia i hora per a la recollida. Es podria aprofitar el
vehicle municipal que recull el residu verd d’espais públics per a realitzar la
recollida de residu verd de particulars.

SECTORS IMPLICATS

Î AJ
Î PAR

INTERRELACIÓ AMB ALTRES ACCIONS

Î 3.3.1
Î 3.3.2

COST ECONÒMIC APROXIMAT

Î AJT

1.000 € (tramitació administrativa) més el servei
Î GC – ARC:

FONTS DE FINANÇAMENT

NIVELL D’ABAST
INDICADORS

90




Ajuts a projectes de prevenció de residus municipals.
Ajuts per a projectes en matèria de residus que es portin a
terme amb col·lectius d’inserció laboral (campanyes de
sensibilització i comunicació).
Local
Î Residus generats per habitant i dia
Î Percentatge de recollida selectiva

LINIA 3 – O P T I M I T Z A C I Ó

PROGRAMA
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3.3. MINIMITZACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS

ACCIÓ

3.3.4. Aconseguir un espai públic més net.

OBJECTIU

Millorar la qualitat de vida dels palamosins i fomentar el civisme ciutadà
Durant els tallers de participació realitzats durant el procés d’Agenda 21
alguns participants han diagnosticat com a punt feble que alguns carrers i
parcs estan bruts i que hi ha molts xiclets enganxats al terra. Alguns
participants van detectar com a punt feble la mala olor d’alguns contenidors.
Un dels mecanismes per actuar sobre aquest problema és millorant el servei
de neteja i augmentant-ne la freqüència. En el cas dels contenidors, potser és
la única solució però pel que fa a la brutícia dels carrers, l’educació de la
població sobre la gestió dels residus i els bons hàbits és primordial.

DESCRIPCIÓ

Relacionat amb l’acció 3.3.1. es podria engegar una campanya de
comunicació que vetlli per un espai públic més net, seguida d’unes mesures
de penalització per aquells habitants que no segueixin uns bons hàbits.
Mitjançant la figura d’inspector de carrer es podrien detectar mals hàbits que
no respectin l’espai públic net i penalitzar-los (llençar xiclets al terra,
excrements de gos, no utilitzar les papereres, dipositar les escombraries a
fora del contenidor, etc.).

SECTORS IMPLICATS

Î AJ
Î PAR
Î GP

INTERRELACIÓ AMB ALTRES ACCIONS

Î 3.3.1
Î 3.3.5
Î 3.3.6

Î AJP
Î AJBVP

3.500 € (campanya)
1.000 € (redacció del sistema de penalització)

COST ECONÒMIC APROXIMAT

Î GC – ARC:
FONTS DE FINANÇAMENT

NIVELL D’ABAST
INDICADORS




Ajuts a projectes de prevenció de residus municipals.
Ajuts per a projectes en matèria de residus que es portin a
terme amb col·lectius d’inserció laboral (campanyes de
sensibilització i comunicació).
Local
Î Residus generats per habitant i dia
Î Percentatge de recollida selectiva

LINIA 3 – O P T I M I T Z A C I Ó

PROGRAMA
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3.3. MINIMITZACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS

ACCIÓ

3.3.5. Prendre mesures
productors realitzin la
adequadament

OBJECTIU

Millorar la gestió i eficiència de la recollida de residus de gran productors

perquè els grans
recollida selectiva

Els grans productors de Palamós disposen d’un servei de recollida porta a
porta de la FORM, vidre i paper i cartró. Tot i disposar d’aquest servei, alguns
establiments de restauració no l’utilitzen adequadament i dipositen les seves
deixalles als contenidors de carrer, per exemple.
Per millorar l’eficiència i la gestió de la recollida selectiva, el consistori hauria
de planificar un sistema de sancions per aquells establiments que no facin un
bon ús del sistema de recollida.

DESCRIPCIÓ

Per aconseguir una millor eficiència del servei caldria crear un lloc de treball
d’inspector de carrer que només es dediqui als grans productors. El sistema
de sancions podria anar lligat a la puja del rebut d’escombraries.
També seria útil engegar una campanya formativa i cívica per als grans
productors mitjançant tallers específics de bones pràctiques i bons hàbits en
la recollida selectiva. Caldria que la participació en els tallers fos obligatòria i
se’ls expliqués el sistema de penalització.

SECTORS IMPLICATS

Î AJ
Î GP

INTERRELACIÓ AMB ALTRES ACCIONS

Î 3.3.1
Î 3.3.4

Î AJT

3.500 € (campanya-taller informatiu)
1.000 € (redacció del sistema de penalització)

COST ECONÒMIC APROXIMAT

Î GC – ARC:
FONTS DE FINANÇAMENT

NIVELL D’ABAST
INDICADORS

92




Ajuts a projectes de prevenció de residus municipals.
Ajuts per a projectes en matèria de residus que es portin a
terme amb col·lectius d’inserció laboral (campanyes de
sensibilització i comunicació).
Local
Î Residus generats per habitant i dia
Î Percentatge de recollida selectiva

LINIA 3 – O P T I M I T Z A C I Ó

PROGRAMA
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3.3. MINIMITZACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS

ACCIÓ

3.3.6. Promoció i dinamització de la deixalleria

OBJECTIU

Incrementar el percentatge de recollida selectiva
Un cop efectuades les millores a la deixalleria municipal cal donar-la a
conèixer entre els habitants de Palamós i entre la població estacional.
Per fer-ho es proposa fer una campanya de comunicació que serveixi per
promocionar l’ús de la deixalleria però que a la vegada inciti a la població a
incrementar el percentatge de recollida selectiva.
L’ens podrà estudiar la possibilitat de premiar l’ús habitual de la deixalleria als
usuaris, a través de bonificacions en la taxa d’escombraries o de lliurament
d’obsequis relacionats amb la recollida selectiva (regalar bosses
compostables, bosses reutilitzables, envasos per a separar l’oli, etc.).
Es proposa que la campanya s’estructuri a través d’un pla de mitjans i lliurant
els següents elements:
Î Magnètic amb l’horari de la deixalleria i recordatori del què s’hi pot

dur.
Î Tríptic informatiu en diversos idiomes.

DESCRIPCIÓ

Î Calendari anual per fer recordatori de l’ús de la deixalleria i de la

recollida selectiva.
Î Facebook i similars (explorar-ne les oportunitats).

Finalment, també es proposa que a la deixalleria hi hagi un espai destinat a
“les oportunitats”. Es proposa que des de l’Ajuntament es publiqui a través
del web, aquells aparells, mobles, etc. que hi ha a la deixalleria però que es
poden reutilitzar. D’aquesta manera, els usuaris de la deixalleria podran
donar una segona vida als productes. A través dels nous canals de
comunicació (com ara el Facebook) es podrà crear un perfil de la deixalleria i
publicar-hi tots els productes de “les oportunitats”. Així, d’una manera ràpida
i efectiva es donarà a conèixer què s’hi pot trobar. A més, els “amics” del
perfil, podran publicar aquells aparells o mobles que han d’anar a la
deixalleria però que encara poden ser aprofitats per algú altre.

Î AJ
Î GP

SECTORS IMPLICATS

Î AJT
Î AJP

Î 3.3.1

INTERRELACIÓ AMB ALTRES ACCIONS

3.500 € (campanya-taller informatiu)
1.000 € (redacció del sistema de penalització)

COST ECONÒMIC APROXIMAT

Î GC – ARC:
FONTS DE FINANÇAMENT

NIVELL D’ABAST
INDICADORS



Ajuts per a projectes en matèria de residus que es portin a
terme amb col·lectius d’inserció laboral (campanyes de
sensibilització i comunicació).
Local
Î Residus generats per habitant i dia
Î Percentatge de recollida selectiva

LINIA 3 – O P T I M I T Z A C I Ó
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3.3. MINIMITZACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS

ACCIÓ

3.3.7. Crear
sostenible

OBJECTIU

Minimitzar residus i promocionar el comerç local.

una

campanya

de Nadal

més

Es proposa publicar una guia de consells per tal de tenir unes festes de Nadal
més sostenibles des del punt de vista de la generació de residus. Aquesta
guia cal editar-la en col·laboració amb els comerços locals de Palamós. Els
comerços que s’adhereixin a la campanya, hauran de seguir les bones
pràctiques que es proposen a la guia.
Algunes d’aquestes pràctiques que es proposen podrien ser:
Î Folrar els regals amb papers reutilitzats, reciclats i sense més

material de l’indispensable.
Î Decoració nadalenca (arbres de nadal) més sostenible.
Î Fer que els regals estiguin embolicats amb coses útils (mocador,

DESCRIPCIÓ

capsa reutilitzable, bossa reutilitzable, etc.)

També es proposa fer activitats paral·leles a la campanya, com ara un taller per
embolicar regals amb papers de diaris o revistes.
Finalment, es proposa que els comerços locals lliurin una targeta als clients, que
amb un número de compres acumulades en aquests establiments adherits a la
campanya de sostenibilitat, els permeti rebre un obsequi.

Î AJ
Î GP

SECTORS IMPLICATS

Î AJT
Î AJP
Î AJDTCCM

Î 3.3.1
Î 3.3.4

INTERRELACIÓ AMB ALTRES ACCIONS

3.500 € (campanya-taller informatiu)
1.000 € (redacció del sistema de penalització)

COST ECONÒMIC APROXIMAT

Î GC – ARC:
FONTS DE FINANÇAMENT

NIVELL D’ABAST
INDICADORS

94




Ajuts a projectes de prevenció de residus municipals.
Ajuts per a projectes en matèria de residus que es portin a
terme amb col·lectius d’inserció laboral (campanyes de
sensibilització i comunicació).
Local
Î Residus generats per habitant i dia

LINIA 3 – O P T I M I T Z A C I Ó

PROGRAMA
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PROGRAMA

3.4. GESTIÓ INTEGRAL DEL CICLE DE L’AIGUA

ACCIÓ

3.4.1. Instaurar la xarxa separativa en tot el
municipi.

OBJECTIU

Potenciar la xarxa separativa d’aigües residuals i plujanes en tota la trama
urbana del municipi.
El sistema de sanejament de Palamós esta constituït per una xarxa parcialment
separativa ja que només existeixen certs trams on les aigües residuals i les
pluvials es separen, essent aquests àrees urbanes les de recent creació. En la
major part del municipi les aigües es barregen i durant els episodis de pluja hi
ha problemes deguts a que la xarxa actual de clavegueram no està pensada per
acollir les aigües residuals i plujanes.
En primer lloc es proposa comprovar l’eficiència de la xarxa separativa
implantada actualment, especialment en aquells indrets on la pluja es reparteix
en dos períodes molt intensos a l’any, ja que s’acumulen moltes deixalles a la
xarxa pluvial que, quan plou, causen molts problemes en els punts de desguàs.
En segon lloc també es proposa:
Î

A. Continuar projectant la xarxa separativa en cada nova construcció
urbanística

Î

B. Projectar la xarxa separativa en les zones urbanes existents on no es
dur a terme la separació, per evitar els problemes que apareixen durant
les pluges.

Î

C. Incrementar les tasques de control i inspecció de la xarxa separativa
en les rehabilitacions i/o noves construccions.

Î

D. Realitzar accions de sensibilització de la necessitat d’aprofitament de
les aigües pluvials, i treballar en aspectes que permetin començar a
tractar diferent les aigües negres de les grises.

Î
Î
Î
Î

SECTORS IMPLICATS

AJ
ACA
SP
PAR

Î
Î

AJT
AJBVP

LINIA 3 – O P T I M I T Z A C I Ó

DESCRIPCIÓ

INTERRELACIÓ AMB ALTRES ACCIONS

COST ECONÒMIC APROXIMAT

FONTS DE FINANÇAMENT

NIVELL D’ABAST
INDICADORS

A.
B.
C.
D.

Variable
1.500 € cada dos mesos
4.000 €
Î
Î
Î
Î

DELS RECURSOS AMBIENTALS I MINIMITZACIÓ D’IMPACTES
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ACA
AJ
DdG
SP

Municipal
Î Aigües depurades per habitant
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3.4. GESTIÓ INTEGRAL DEL CICLE DE L’AIGUA

ACCIÓ

3.4.2.
Continuar
amb
la
d’optimització de l’ús de l’aigua.

OBJECTIU

Reduir el consum d’aigua.

campanya

El municipi de Palamós van iniciar a l’any 2008, amb motiu d’un important
període de sequera, una campanya informativa en què es repartien kits
d’estalvi d’aigua, entre moltes altres actuacions. Tot i l’efectivitat de les
campanyes que promouen la reducció del consum d’aigua, passant dels 534
als 381 l/hab. i dia) en menys de 10 anys, actualment el consum d’aigua en
aquest municipi és molt superior al consum mitjà estimat de 200l/hab. i dia.
Es recomana donar continuïtat a aquesta campanya realitzant diverses
actuacions:
Î Jornades a les escoles, per conscienciar per al correcte ús dels

recursos
Î Elaborar tríptics informatius destinats als turistes

DESCRIPCIÓ

Î Acabar de repartir les llibretes-imant amb consells d’estalvi

d’aigua que es van editar l’any 2008.
Î Etc.

SECTORS IMPLICATS

Î
Î

AJ
ACA

Î
Î

AJT
AJP

INTERRELACIÓ AMB ALTRES ACCIONS
COST ECONÒMIC APROXIMAT
FONTS DE FINANÇAMENT
NIVELL D’ABAST
INDICADORS
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5.000 €
Î
Î

AJ
ACA

Municipal
Î

Consum d’aigua per habitant i dia

LINIA 3 – O P T I M I T Z A C I Ó
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PROGRAMA

3.4. GESTIÓ INTEGRAL DEL CICLE DE L’AIGUA

ACCIÓ

3.4.3.
Treballar
conjuntament
des
de
l’Ajuntament amb les entitats que gestionen
l’aigua.

OBJECTIU

Mantenir el flux d’informació entre les entitats implicades.
Al municipi de Palamós l’empresa que gestiona l’aigua potables és la Companyia
d’aigües de Palamós S.A. (CAPSA), mentre que la depuradora és gestionada pel
Consorci de la Costa Brava (CCB).
Des de l’Ajuntament s’hauria d’obrir una línia de diàleg amb aquestes dues
entitats celebrant reunions trimestrals. En aquestes trobades l’Ajuntament
hauria de rebre suficient informació per conèixer els consums municipals, el
funcionament de la xarxa d’abastament (rendiment de la xarxa), quantitat
d’aigües depurades, quantitat d’aigües abocades per l’emissari enfront la Platja
de Castell, etc. Tant el CCB com CAPSA haurien d’entregar mensualment totes
aquestes dades al responsable de l’àrea de medi ambient, per tal que des de
l’Ajuntament es pugui fer ús d’aquestes dades, i si s’escau posar-les a disposició
pública.

SECTORS IMPLICATS

Î
Î
Î

AJ
CAPSA
CCB

INTERRELACIÓ AMB ALTRES ACCIONS

Î
Î
Î
Î

3.4.4.
3.4.5.
3.4.6.
3.4.1.

COST ECONÒMIC APROXIMAT
FONTS DE FINANÇAMENT
NIVELL D’ABAST
INDICADORS

Î

LINIA 3 – O P T I M I T Z A C I Ó

DESCRIPCIÓ

AJT

600 €/any
Î

DELS RECURSOS AMBIENTALS I MINIMITZACIÓ D’IMPACTES
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Municipal
-
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3.4. GESTIÓ INTEGRAL DEL CICLE DE L’AIGUA

ACCIÓ

3.4.4. Millorar el rendiment de
d’abastament i subministrament

OBJECTIU

Reduir les pèrdues d’aigua de la xarxa d’abastament municipal.

la

xarxa

Es proposa realitzar millores de la xarxa d’abastament i de distribució d’aigua
potable del municipi, amb l’objectiu d’assolir un rendiment òptim situat entorn al
85% (actualment el rendiment a Palamós es situa entorn al 81%). Aquestes
millores poden consistir en:
Î La realització de controls periòdics de l’estat de la xarxa i

reparar possibles punts des d’on es produeixen les pèrdues.
Î Instal·lació de comptadors en aquelles boques de reg i hidrants

en què no es disposa de comptador.
Î Revisions periòdiques per detectar averies i instal·lacions en mal

DESCRIPCIÓ

pèrdues

SECTORS IMPLICATS

Î
Î
Î
Î

AJ
SP
PAR
CAPSA

INTERRELACIÓ AMB ALTRES ACCIONS

Î

3.4.5.

COST ECONÒMIC APROXIMAT

FONTS DE FINANÇAMENT
NIVELL D’ABAST
INDICADORS

98

estat què provoquen
detectades.

importants

abans

Î

AJT

200 € per comptador
1.500 € inspeccions i controls mensuals
Î
Î
Î

ACA
AJ
CAPSA

Municipal
Î

Consum d’aigua per habitant i dia

de

ser

LINIA 3 – O P T I M I T Z A C I Ó

PROGRAMA
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3.4. GESTIÓ INTEGRAL DEL CICLE DE L’AIGUA

ACCIÓ

3.4.5. Posar solució als punts
existents en la xarxa d’abastament

OBJECTIU

Millorar l’estat de la xarxa d’abastament.

conflictius

En el municipi de Palamós existeixen bàsicament cinc punts conflictius en la
seva xarxa de distribució i subministrament d’aigua:
Î Sector “Platja” en l’àrea compresa entre Avinguda Catalunya, 11

de setembre, Passeig del Mar, i Carrer del Mar. És una zona que
cal anar renovant degut a les canonades de fibrociment i
escomeses de plom existents.
Î Avinguda Catalunya: Problemes amb les arrels dels arbres que

abracen la canonada de fibrociment, provocant trencaments i
avaries de la mateixa.
Î Cala

Margarida: Zona arran de mar amb canonada de
fibrociment de molts anys d’antiguitat, seria convenient renovarla per una canonada de polietilè.

DESCRIPCIÓ

Î Urbanització Pla des Pla:

caldria anar renovant la xarxa de

fibrociment.
Î Zona Pla de Barris, està prevista la seva renovació amb l’obra

que s’està realitzant.

SECTORS IMPLICATS

Î
Î

AJ
CAPSA

INTERRELACIÓ AMB ALTRES ACCIONS

Î

3.4.4.

COST ECONÒMIC APROXIMAT
FONTS DE FINANÇAMENT
NIVELL D’ABAST
INDICADORS

Î

LINIA 3 – O P T I M I T Z A C I Ó

S’hauria de realitzar la planificació i millora d’aquests punts, i assumir un
compromís entre l’Ajuntament i l’empresa concessionària CAPSA per tal de
posar solució a tots aquests conflictes durant els pròxims anys.

AJT

Variable en funció de les necessitats de cada punt.
Î
Î
Î

DELS RECURSOS AMBIENTALS I MINIMITZACIÓ D’IMPACTES
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AJ
ACA
CAPSA

Municipal
-

99

3.4. GESTIÓ INTEGRAL DEL CICLE DE L’AIGUA

ACCIÓ

3.4.6. Facilitar a
resultats analítics
municipi.

OBJECTIU

Millorar els coneixements de la població sobre l’aigua de consum humà.

la població l’accés
de l’aigua potable

als
del

És important que la població conegui la qualitat de l’aigua que consumeix i
estigui familiaritzada amb les possibles problemàtiques existents al municipi,
aquests coneixements poden resultar beneficiosos per poder conscienciar del
consum responsable i eficient d’un recurs tan necessari.
Una manera ràpida i eficient per tal d’arribar a un gran número de persones
és col·locar la informació en la web del propi ajuntament. Per tant es proposa
què periòdicament en pengi a la web els resultats de les analítiques de l’aigua
potable del municipi.

DESCRIPCIÓ

SECTORS IMPLICATS

Î
Î

AJ
CAPSA

INTERRELACIÓ AMB ALTRES ACCIONS

Î

3.4.3.

Î
Î

AJ
CAPSA

COST ECONÒMIC APROXIMAT
FONTS DE FINANÇAMENT
NIVELL D’ABAST
INDICADORS

100

0€

Municipal
-

Î
Î

AJT
AJP

LINIA 3 – O P T I M I T Z A C I Ó

PROGRAMA

DELS RECURSOS AMBIENTALS I MINIMITZACIÓ D’IMPACTES
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3.5. MINIMITZACIÓ DELS RISCOS NATURALS

ACCIÓ

3.5.1. Crear la comissió local de Protecció civil

OBJECTIU

Instaurar la comissió local de Protecció Civil
El decret 82/2010 d’autoprotecció, 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 l’article 10 del decret es diu que en aplicació de l’article 51 de la Llei de
protecció civil de Catalunya, els municipis amb més de 50.000 habitants, els
municipis que, sense arribar a aquesta població, tenen en llur terme
municipal empreses, entitats, centres o instal·lacions obligats a adoptar plans
d’autoprotecció, i els municipis de caràcter especial tipificats a l’article 17.2
de la Llei (el cas de Palamós) han de crear una comissió municipal de
protecció civil.
Les comissions municipals de protecció civil tenen com a funció principal,
homologar els plans d’autoprotecció de les empreses, establiments, centres,
dependències, instal·lacions o activitats d’interès per a la protecció civil local.

DESCRIPCIÓ

Per procedir al tràmit d’homologació, cal l’informe tècnic preceptiu de
l’ajuntament on s’ubica l’activitat. Aquest informe pot ser realitzat
directament per personal tècnic amb acreditació. Aquest personal pot ser del
mateix ajuntament, del consell comarcal o d’altres ens de caràcter
supramunicipal recollits en el Text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003,de 28 d’abril, o d’entitats
avaluadores externes expertes degudament acreditades, d’acord amb el que
disposa l’article 18.
A banda de les comissions municipals de protecció civil, a l’Ajuntament li
corresponen les funcions següents, relacionades en alguns casos amb les
comissions municipals de protecció civil.
Î

Î

Î

Î

Î

Î

Elaborar l’informe tècnic previ preceptiu per a l’homologació dels plans
d’autoprotecció de les instal·lacions, centres, establiments o
dependències d’interès per a la protecció civil local.
Exigir, a les persones titulars de les activitats, establiments o centres
d’interès per a la protecció civil local les modificacions que siguin
necessàries per garantir l’autoprotecció.
Donar resposta a la consulta feta per la Comissió de Protecció Civil de
Catalunya, i fer les al·legacions que considerin adients, sobre els plans
d’autoprotecció
Executar un sistema de control i avaluació de la implantació dels plans
d’autoprotecció objecte del Decret que hagin estat homologats per la
Comissió Municipal de Protecció Civil.
L’ajuntament té potestat (malgrat és competència de la direcció
general competent en matèria de protecció civil) per portar a terme
controls periòdics de les instal·lacions, activitats i centres d’interès per
a la protecció civil local.
Exercir la potestat sancionadora, d’acord amb el que preveuen el
capítol VI de la Llei de protecció civil de Catalunya i el Decret
278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador
d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat.

LINIA 3 – O P T I M I T Z A C I Ó

PROGRAMA

DELS RECURSOS AMBIENTALS I MINIMITZACIÓ D’IMPACTES

Agenda 21 de Palamós. PLA D’ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT

101

Agenda 21 de Palamós. PLA D’ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT

Î

Controlar que les persones titulars de les activitats i centres d’interès
per a la protecció civil local introdueixen en el registre electrònic de
plans d’autoprotecció.
AJ
CCBE
DI
SP

SECTORS IMPLICATS

Î
Î
Î
Î

INTERRELACIÓ AMB ALTRES ACCIONS

3.5.2.
3.5.3.
3.5.4.
3.5.5.
5.4.6.

COST ECONÒMIC APROXIMAT

50.000 €/ anuals

FONTS DE FINANÇAMENT
NIVELL D’ABAST
INDICADORS

102

Î
Local
-

AJ

Î

AJSM

3.5. MINIMITZACIÓ DELS RISCOS NATURALS

ACCIÓ

3.5.2. Continuar amb l’execució i manteniment
de
les
franges
de
protecció
de
les
urbanitzacions

OBJECTIU

Minimitzar el risc d'incendi forestal
El Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis
forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama
urbana, que desenvolupa la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de
prevenció dels incendis forestals, afecta a les urbanitzacions sense continuïtat
immediata amb la trama urbana i que estan situades a menys de 500 metres
de terrenys forestals i a les edificacions i les instal·lacions aïllades situades en
terrenys forestals. Aquest decret regula els requeriments que preveu la llei,
com ara la franja exterior de protecció, les condicions de manteniment de les
parcel·les no edificades i dels vials (especialment els de titularitat privada), la
definició d’un pla d’autoprotecció i les característiques de la xarxa d’hidrants.

DESCRIPCIÓ

L’actuació bàsica consisteix en aclarir un franja de 25 metres d’amplada dels
boscos que envolten les urbanitzacions; es respecta un arbre cada sis metres
(tenint en compte la mida)i es neteja el sotabosc, cobertura màxima de les
zones de matollar del 15%, mates aïllades separades mínim 3 metres, i
prioritzar espècies de poca inflamables (llistat a l’Annex 2 del Decret
123/2005).
En aquesta actuació es proposa continuar amb la realització del Plànol de
delimitació, segons annex 4 del Decret 123/2005, el qual ha de determinar
les urbanitzacions, les edificacions i les instal·lacions, situades en el seu
terme municipal, que s’incloguin en l’àmbit d’aplicació d’aquest Decret. Així
com un document adjunt que determini les fases d’execució dels diferents
treballs d’aclarida que s’haurien de realitzar a les franges de protecció,
d’acord amb l’annex 2 i 3 del Decret 123/2005.

SECTORS IMPLICATS

INTERRELACIÓ AMB ALTRES ACCIONS
COST ECONÒMIC APROXIMAT

INDICADORS

Î
Î

3.5.1.
3.5.3.

Î
Î

AJSM
AJBVP

35.000€ + cost executiu manteniment franges de
protecció
Î AJ
Î DMAiH
Î ASS (Propietaris i veïns de les urbanitzacions)

FONTS DE FINANÇAMENT
NIVELL D’ABAST

Î

AJ
DMAiH
ASS
(Propietaris
i
veïns de les
urbanitzacions)
CG

Î
Î
Î

Local
Î Grau de compacitat urbana

LINIA 3 – O P T I M I T Z A C I Ó

PROGRAMA
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3.5. MINIMITZACIÓ DELS RISCOS NATURALS

ACCIÓ

3.5.3. Impulsar la neteja de les restes vegetals
dels boscos

OBJECTIU

Minimitzar el risc d'incendi forestal
L’acumulació de biomassa en el sotabosc i les restes vegetals de les
estassades determinen un elevat grau d’inflamabilitat dels boscos del
municipi,sobretot arran de les nevades de l’hivern de l’any 2010
Es proposa catalogar els espais forestals del municipi en funció del risc
potencial d’incendis, i a partir d’aquesta classificació discernir les zones
forestals on cal fer-hi una neteja periòdica del sotabosc i les que, pel seu
interès ecològic, s’han de deixar sense estassar.
La neteja del sotabosc s’ha d’assegurar en les franges de protecció (25
metres a banda i banda de la xarxa bàsica de camins forestals, i al costat
d’urbanitzacions i camins d’accés)

DESCRIPCIÓ

Tot i que la gestió dels boscos és una responsabilitat dels propis propietaris
forestals, l’Ajuntament pot promoure la neteja dels boscos a través de plans
d’ocupació i potenciant el suport a l’ADF.

SECTORS IMPLICATS

Î
Î
Î
Î

AJ
ADF
DMAiH
CG

INTERRELACIÓ AMB ALTRES ACCIONS

Î
Î

3.5.1.
3.5.2.

COST ECONÒMIC APROXIMAT

INDICADORS

104

AJT

15.000 € (catalogació boscos) +50.000 €/anuals neteja
Î
Î
Î

FONTS DE FINANÇAMENT
NIVELL D’ABAST

Î

Aj
DMAiH
DdGi

Local
Î Percentatge sòl no urbanitzat
Î Usos del sòl

LINIA 3 – O P T I M I T Z A C I Ó

PROGRAMA

DELS RECURSOS AMBIENTALS I MINIMITZACIÓ D’IMPACTES
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3.5. MINIMITZACIÓ DELS RISCOS NATURALS

ACCIÓ

3.5.4. Controlar
despreniments

OBJECTIU

Minorar els riscos d'esllavissades i despreniments

el

risc

d’esllavissades

i

Palamós té localitzats problemes d’estabilitat en indrets puntuals del municipi
almenys des de l’any 2007, com ara Cala Pots, Accés a la Cala Capellans i
Cala Tamardia, Cala s’Alguer i en diferents punts del camí de ronda on han
tingut lloc esllavissades.
Així es proposa diferents actuacions agrupades en aquesta per tal de
minimitzar aquest risc.
En primer lloc, elaborar una cartografia en la que es reflecteixen totes les
àrees problemàtiques que s’han detectat en el municipi.

DESCRIPCIÓ

Donat que la localització de les esllavissades i despreniments és principlament
la franja litoral, seria oportú realitzar un estudi de façana litoral en relació al
risc geològic. Aleshores un cop definides les àrees de risc directe i de risc
derivat caldrà:
Î

Redactar els corresponents projectes de contenció,

Î

O bé realitzar el corresponent estudi geològic-geotècnic de detall i
posteriorment dur a terme les mesures de contenció per minimitzar o
pal·liar el risc.

Altrament, s’aconsella que es defineixi i determini una sèrie de criteris
geotècnics i de risc geològic a incorporar en el planejament urbanístic del
municipi, amb l’objectiu de minimitzar el risc en les àrees urbanitzades o de
nova urbanització. En aquest sentit, els Serveis Tècnics de l’Ajuntament
haurien de vetllar perquè tots els projectes constructius compleixin amb els
criteris estipulats i les mesures de contenció/prevenció establertes.

SECTORS IMPLICATS

Î
Î
Î

AJ
MMA
DGPAC

INTERRELACIÓ AMB ALTRES ACCIONS

Î

3.5.1.

COST ECONÒMIC APROXIMAT

INDICADORS

AJT
AJSM
AJBVP

28.000€ (estudi per definir els criteris geotècnics en el
planejament)
Î
Î

FONTS DE FINANÇAMENT
NIVELL D’ABAST

Î
Î
Î

MMA
DGPAC

Local
Î Usos del sòl

LINIA 3 – O P T I M I T Z A C I Ó

PROGRAMA
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LÍNIA 4.
Promoció d'una economia
equilibrada i sostenible

Agenda 21 de Palamós. PLA D’ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT

LÍNIA

4.

PROMOCIÓ D’UNA ECONOMIA EQUILIBRADA I SOSTENIBLE

PROGRAMA
Foment
4.1.

d’un mercat de treball òptim

ACCIONS
4.1.1. Garantir
4.1.2.
4.1.3.

i promoure el teletreball a Palamós.
Executar el pla d’actuació de l’estudi de mercat sobre el treball de Palamós.
Crear ajuts fiscals per a l’emprenedor palamosí en el foment d’iniciatives
empresarials.

PROGRAMA
Estimulació
4.2.

de la potencialitat del sector primari

ACCIONS
Elaborar
4.2.1.
4.2.2.

i executar un Pla de gestió i foment dels espais agraris.
Impulsar el sector pesquer mitjançant la futura Reserva Marina d’Interès
Pesquer de les Illes Formigues.

PROGRAMA
El
4.3.

port com a pol estratègic econòmic

ACCIONS
4.3.1.
Vetllar
4.3.2.

pel manteniment del sòl industrial aprofitant el potencial de l’activitat
portuària.
Crear un pla d’ocupació entorn l’activitat portuària.

PROGRAMA
4.4.
Activació
ACCIONS
Executar
4.4.1.

del comerç i serveis

el pla de dinamització del comerç a nivell local.

PROGRAMA
Potenciació
4.5.

i alternatives del turisme

ACCIONS
4.5.1.
Fomentar
4.5.2.
4.5.3.
4.5.4.
4.5.5.

la gestió sostenible dels equipaments d’allotjament, juntament
amb sistemes de gestió ambiental i “ecoetiquetes”.
Potenciar la Reserva Marina d’Interès Pesquer de les Illes Formigues com a
actiu turístic.
Innovar una oferta turística relacionada amb la pesca sostenible.
Redactar un Pla Especial del Camí de Ronda i potenciar-lo com atractiu
turístic.
Continuar potenciant els actius turístics actuals durant tot l’any.
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PROGRAMA

4.1. FOMENT D’UN MERCAT DE TREBALL ÒPTIM

ACCIÓ

4.1.1. Garantir i promoure el teletreball a
Palamós

OBJECTIU

Atraure noves formes d’ocupació mitjançant les noves tecnologies

Es proposa que l’acció corresponent en garantir i promoure el teletreball en el
municipi es concreti en:
a) Assegurar la connexió a una bona xarxa de telecomunicacions.

DESCRIPCIÓ

b) Impulsar una campanya supramunicipal de promoció del teletreball.
c) Estudiar incentius especials per mantenir i atraure població activa en el
municipi
Des de Promoció Econòmica del Consell Comarcal del Baix Empordà es treballa
per incidir en els aspectes relacionats amb la dinamització econòmica i laboral
de la comarca, tenint en compte els ciutadans del Baix Empordà. A partir
d’aquest organisme, juntament l’àrea de Desenvolupament Econòmic
(Desenvolupament econòmic, turisme, comerç, consum i mercats) del
consistori, es pot garantir i promoure el teletreball.
SECTORS IMPLICATS

Î AJ
Î PAR
Î CCBE

INTERRELACIÓ AMB ALTRES ACCIONS

Î
Î

COST ECONÒMIC APROXIMAT

Î AJP
Î AJDTCCM

4.1.2
4.1.3

3.000 €
Î DdG

 Subvencions
per

FONTS DE FINANÇAMENT

als ajuntaments de més de 5.000 habitants
l’execució de projectes sobre noves tecnologies.
Î GC - DIUE

 Subvencions

per a ajuts a projectes de teletreball, foment
de les TIC a les PIMES i dinamització econòmica a través de
les TIC, destinats a corporacions locals.

NIVELL D’ABAST
INDICADORS

Local
Î Taxa d’atur
Î Grau d’autocontenció econòmica
Î Coeficient d’especialització de l’economia local

LINIA 4 – P R O M O C I Ó

La borsa de teletreball.net, promoguda per la Xarxa de Telecentres de
Catalunya, informa sobre els avantatges empresarials i laborals del teletreball, i
la contribució al reequilibri territorial, el fre al despoblament rural i la
sostenibilitat ambiental (reducció de desplaçaments).

D’UNA ECONOMIA EQUILIBRADA I SOSTENIBLE

Viure i treballar en el mateix municipi és una possibilitat que ofereixen les
activitats de teletreball, és a dir, aquelles vinculades amb la connexió a una
xarxa de telecomunicacions durant la realització de la tasca professional o una
part d’ella.
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PROGRAMA

4.1. FOMENT D’UN MERCAT DE TREBALL ÒPTIM

ACCIÓ

4.1.2. Executar el pla d’actuació de l’estudi de
mercat sobre el treball de Palamós

OBJECTIU

Promoure el desenvolupament laboral i econòmic del municipi

Î Ampliar el nombre de recursos de suport a l’ocupació (crear un taller

d’ocupació, ampliar els plans d’ocupació, borsa de treball amb
persones amb especials dificultats)
Î Adaptar dels recursos a les necessitats de la població

DESCRIPCIÓ

Î Ajustar l’oferta formativa per a l’ocupació als projectes estratègics del

municipi
Î Centralitzar els serveis en espais compartits per entitats

El pla d’acció a llarg termini es basa en reforçar la qualitat i ampliar l’oferta
turística i desenvolupar activitats industrials.
Cal que l’ajuntament, sobretot l’àrea de Desenvolupament Econòmic
(Desenvolupament econòmic, turisme, comerç, consum i mercats) vetlli perquè
el pla d’acció tant a curt com a llarg termini es porti a terme i es millori tant el
treball com l’activitat econòmica del municipi.

SECTORS IMPLICATS

Î AJ
Î PAR
Î CCBE
Î SOC
Î CdC (Cambra de
Comerç)
Î CdP (Confraria de
Pescadors)
Î CE
(centres
educatius)

INTERRELACIÓ AMB ALTRES ACCIONS

Î
Î

COST ECONÒMIC APROXIMAT
FONTS DE FINANÇAMENT
NIVELL D’ABAST
INDICADORS
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Î AJP
Î AJDTCCM

4.1.2
4.1.3

variable
Local
Î Taxa d’atur
Î Grau d’autocontenció econòmica
Î Coeficient d’especialització de l’economia local

LINIA 4 – P R O M O C I Ó

El pla d’acció a curt termini es basa en els següents objectius:

D’UNA ECONOMIA EQUILIBRADA I SOSTENIBLE

El consistori disposa d’un estudi de mercat sobre el treball de Palamós de l’any
2009, el qual diagnostica la situació laboral actual del municipi i planifica una
sèrie d’actuacions a seguir. L’estudi planifica actuacions a curt i a mig/llarg
termini.

4.1. FOMENT D’UN MERCAT DE TREBALL ÒPTIM

ACCIÓ

4.1.3. Crear ajuts fiscals per a l’emprenedor
palamosí en el foment de noves iniciatives
empresarials.

OBJECTIU

Augmentar l’autocontenció en el treball al municipi i disminuir la mobilitat
obligada.
La dependència laboral exterior de Palamós és un problema estès a molts
altres municipis on no hi ha ofertes de feina suficients o hi ha una mala gestió
de l’ocupació. Es tracta d’un tema que transcendeix més enllà de l’ocupació,
ja que una mala gestió pot donar lloc a un empitjorament substancial de la
mobilitat del municipi i rodalies.

DESCRIPCIÓ

Des de Promoció Econòmica del Consell Comarcal del Baix Empordà es
treballa per incidir en els aspectes relacionats amb la dinamització econòmica
i laboral de la comarca, tenint en compte els ciutadans del Baix Empordà. A
partir d’aquest organisme coneixedor tant de les ofertes existents al municipi
i a la resta de la comarca, com dels aturats i els seus perfils, és molt més fàcil
augmentar l’autocontenció de treballadors.
Cal que l’àrea de promoció econòmica incentivi a les empreses de Palamós a
considerar prioritàriament als treballadors del propi municipi, mitjançant
accés a la seva borsa de treball o altres serveis d’assessorament gratuït. Per
altra banda, l’àrea de promoció econòmica ha de vetllar per la població que
cerca feina de Palamós, mitjançant l’oferta de cursos de formació, accés a la
borsa de treball comarcal, etc.

SECTORS IMPLICATS

Î AJ
Î PAR
Î CCBE

INTERRELACIÓ AMB ALTRES ACCIONS

Î
Î

COST ECONÒMIC APROXIMAT

Î AJP
Î AJDTCCM
Î AJEH

4.1.1
4.1.2

variable
Î GC – DT:

FONTS DE FINANÇAMENT



Concessió de subvencions per a projectes innovadors
cofinançades pel Fons Social Europeu.



Programa Creixement Emprenedor (Projecta't), dins del
marc del Projecte Impuls
Subvencions als programes d'àmbit local de foment i
assessorament per a la creació d'empreses, als
projectes singulars i/o experimentals de suport per a la
creació d'empreses



NIVELL D’ABAST
INDICADORS

Local
Î Taxa d’atur

LINIA 4 – P R O M O C I Ó

PROGRAMA

D’UNA ECONOMIA EQUILIBRADA I SOSTENIBLE

Agenda 21 de Palamós. PLA D’ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT
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4.2. ESTIMULACIÓ DEL POTENCIAL DEL SECTOR
PRIMARI

ACCIÓ

4.2.1. Elaborar i executar un Pla de gestió i
foment dels espais agraris

OBJECTIU

Dotar al municipi d'eines per a la preservació de l'activitat agrària
Els espais agraris desenvolupen un important paper ecològic i paisatgístic,
especialment a l’entorn de les zones urbanes. La seva presència comporta la
diversificació d’un paisatge rural de qualitat i l’increment de la biodiversitat,
tot fent de transició entre les zones urbanes i els terrenys forestals, i trencant
el continu forestal en les zones de boscos més densos.
El desenvolupament d’aquesta acció ha de vetllar, també, per la rendibilitat
econòmica dels espais agraris. L’estratègia de gestió i foment dels espais
agraris ha de concretar les zones òptimes per a la incentivació de la producció
agrícola d’acord amb criteris de productivitat i de benefici ecològic i
paisatgístic.

DESCRIPCIÓ

Aquesta actuació, per tant, es concreta en l'elaboració, i posterior execució,
d'un Pla de gestió i foment dels espais agraris del municipi, tot i que aquesta
actuació també es podria dur a terme de forma mancomunada amb els
municipis inclosos en aquest procés d'Agenda 21 Local.
El Pla de Gestió dels espais agraris ha de tenir com a finalitat "consolidar i
desenvolupar la base territorial i facilitar la continuïtat de l'activitat agrària,
tot impulsant programes específics que permetin preservar els valors i
desenvolupar les funcions de l'espai agrari en el marc d'una agricultura
sostenible integrada en el territori i en harmonia amb el medi natural".
Aquest Pla de Gestió és a on hi ha de quedar definides les línies estratègiques
de gestió per tal de fomentar l'activitat agrícola de la zona.

Î
Î
Î
Î
Î

SECTORS IMPLICATS

INTERRELACIÓ AMB ALTRES ACCIONS
COST ECONÒMIC APROXIMAT
FONTS DE FINANÇAMENT
NIVELL D’ABAST
INDICADORS
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Î

AJ
DMAiH
DAR
DdG
DPTiOP

Î AJP
Î AJDTCCM

2.2.6

15.000€ (pla) + execució de les actuacions
Î
Î
Î

DAR
DdG
DMAiH

Local - Supramunicipal
Î Usos del sòl
Î Percentatge sòl no urbanitzat

LINIA 4 – P R O M O C I Ó

PROGRAMA

D’UNA ECONOMIA EQUILIBRADA I SOSTENIBLE

Agenda 21 de Palamós. PLA D’ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT

4.2. ESTIMULACIÓ DEL POTENCIAL DEL SECTOR
PRIMARI

ACCIÓ

4.2.2. Impulsar el sector pesquer mitjançant la
futura Reserva Marina d’Interès Pesquer de les
Illes Formigues.

OBJECTIU

Potenciar la pesca en el municipi o obrir-la a nous fronts estratègics.
La Confraria de Pescadors (la qual agrupa els pescadors i representa
l’activitat professional empresarial –armadors- i la treballadora –tripulants-)
juntament amb el consistori de Palamós a demanat a la Secretaria del Mar del
Ministeri de Medi Ambient i del medi rural i marí, la creació d’una Reserva
Marina d’Interès Pesquer a les Illes Formigues. Amb aquest reserva es vol
recuperar significativament els caladors degut a l’efecte de dispersió de les
espècies protegides com a conseqüència de la degradació del fons marí.

DESCRIPCIÓ

La creació d’aquesta reserva marina afectarà al sector pesquer i també al
sector turístic. Pel que fa al sector pesquer, augmentarà l’activitat pesquera i
es modernitzaran les embarcacions i vetllarà pel manteniment del sector
pesquer.
Relacionat amb l’acció 4.1.2, cal ajustar l’oferta de formació del sector
pesquer a les necessitats actuals. Actualment la Confraria de Pescadors
imparteix la formació de tècnic/a de patró i patró costaner polivalent. Degut a
la importància del sector pesquer a Palamós i la possibilitat d’incrementar
llocs de treball amb la creació de la reserva marina, cal impartir nous cursos
de formació relacionats amb l’agricultura marina (recursos marins i
sostenibilitat), educació i sostenibilitat del medi natural i medi marí i reserves
naturals.

SECTORS IMPLICATS

AJ
SP
pesquer)
Î CdP
Î CE

INTERRELACIÓ AMB ALTRES ACCIONS

Î 4.5.2.

Î
Î

(sector

Î AJP
Î AJDTCCM

COST ECONÒMIC APROXIMAT
Î GC – DAAR:

FONTS DE FINANÇAMENT

NIVELL D’ABAST
INDICADORS



Ajuts al desenvolupament de zones dependents de la
pesca
Î GC – DT:



Concessió de subvencions per a projectes innovadors
cofinançades pel Fons Social Europeu.



Programa Creixement Emprenedor (Projecta't), dins del
marc del Projecte Impuls.
Local
Î Taxa d’atur

LINIA 4 – P R O M O C I Ó

PROGRAMA

D’UNA ECONOMIA EQUILIBRADA I SOSTENIBLE

Agenda 21 de Palamós. PLA D’ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT

115

4.3. EL PORT COM A POL ESTRATÈGIC ECONÒMIC

ACCIÓ

4.3.1. Vetllar per al manteniment del sòl
industrial aprofitant el potencial de l’activitat
portuària

OBJECTIU

Incentivar la indústria aprofitant el potencial del port

DESCRIPCIÓ

El planejament del municipi preveu una reserva de sòl industrial. Per altra
banda, El port de Palamós és l’únic port de la província de Girona que té
activitat comercial. L’Ajuntament de Palamós i la Cambra de Comerç han
creat una comissió (Equip de treball del Port) per avaluar les possibilitats que
el municipi es posicioni com a pol logístic a partir de les activitats
desenvolupades al port. La proximitat de la comarca del Baix Empordà als
mercats del sud d’Europa (i de la resta de la Unió Europea) dóna un valor
afegit a la base logística per poder diversificar el trànsit, l’emmagatzematge i
els primers tractaments de productes i matèria primera que pogués arribar al
port marítim. Mercaderies com vehicles, maquinària, fruita, etc. podrien ser
els nous incentius de comercialització.
Per altra banda, cal que el creixement industrial no sigui indiscriminat sinó
que tingui en compte aspectes ambientals com el reciclatge industrial, la
gestió dels residus industrials, l’estalvi energètic i d’aigua, la correcta gestió
de les aigües grises, l’ús de criteris de construcció ecològica, l’ús d’energia
renovable, etc. Es pot crear un manual de criteris bàsics fonamentals per
aquelles indústries que utilitzin el sòl industrial procedent del banc, on es
vetlli per els aspectes ambientals abans descrits.

SECTORS IMPLICATS

AJ
SI
(sector
industrial)
Î CdC (Cambra de
comerç)
Î PdP
(Port
de
Palamós)

INTERRELACIÓ AMB ALTRES ACCIONS

Î 4.3.2.

Î
Î

COST ECONÒMIC APROXIMAT

Î AJDTCCM
Î AJT

variable
Î GC – DIUE:

FONTS DE FINANÇAMENT

NIVELL D’ABAST
INDICADORS
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Finançament d’inversions per a la promoció de la
producció industrial



Ajuts del Programa de suport a la innovació de les petites
i mitjanes empreses 2007-2013 (Innoempresa).
Î MITC
Local
Î Taxa d’atur
Î Grau d’autocontenció econòmica
Î Coeficient d’especialització de l’economia local

LINIA 4 – P R O M O C I Ó

PROGRAMA

D’UNA ECONOMIA EQUILIBRADA I SOSTENIBLE

Agenda 21 de Palamós. PLA D’ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT

Agenda 21 de Palamós. PLA D’ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT

PROGRAMA

4.3. EL PORT COM A POL ESTRATÈGIC ECONÒMIC

ACCIÓ

4.3.2. Crear un pla d’ocupació entorn l’activitat
portuària

OBJECTIU

Promoure el treball aprofitant el potencial del port
Els plans d'ocupació són programes destinats a promoure la contractació
laboral de persones aturades per a la realització d'actuacions de caràcter
temporal i d'interès general i social. El Servei d'Ocupació de Catalunya
subvenciona el cost salarial i de Seguretat Social derivada de la contractació
laboral de persones aturades.

Amb aquesta situació, l’Equip de Treball del Port i el Grup de Treball per a la
Promoció del Port de Palamós poden crear un pla d’ocupació per promoure la
contractació laboral de persones aturades de Palamós ja que la demanda de
treballadors és variada (tant dels sector industrial com de serveis).
Paral·lelament, i relacionat amb l’acció 4.1.1, cal portar a terme cursos de
formació relacionats amb els llocs de treball com dinamització turística,
atenció al client, mediació cultural, qualitat comercial, seguretat industrial,
condicions higienicosanitàries, control i inspecció de productes, manteniment
de productes, càrrega i descàrrega de mercaderies, etc

SECTORS IMPLICATS

Î AJ
Î SOC
Î DPTiOP
Î CdC (Cambra de
Comerç)
Î PdP
(Port
de
Palamós)
Î CE
(centres
educatius)

INTERRELACIÓ AMB ALTRES ACCIONS

Î 4.1.2

COST ECONÒMIC APROXIMAT

Î AJP
Î AJT
Î AJDTCCM

1.000 € (tramitació administrativa)
Î GC – DT:

FONTS DE FINANÇAMENT

NIVELL D’ABAST
INDICADORS



Subvencions per a la realització dels plans d'ocupació i
per a les actuacions de la xarxa d'orientació per a
l'ocupació.
Local
Î Taxa d’atur

LINIA 4 – P R O M O C I Ó

DESCRIPCIÓ

L’Ajuntament i la Cambra de Comerç han creat una comissió (Equip de Treball
del Port) que servirà per convertir el Port en un referent. Es pretén dotar el
Port amb un Punt d’Inspecció Fitosanitària (PIF) i crear una línia mixta regular
de mercaderies i passatgers entre Balears i Palamós, el que suposa fomentar
els creuers turístics i transport de mercaderies. Amb aquesta activitat
portuària s’incrementarà la demanda de treball per a realitzar funcions de
càrrega i descàrrega de mercaderies, emmagatzematge, consignataris,
agents de distribució, agents de duanes, transportistes, manteniment de
maquinària, assegurances de mercaderies, manteniment de magatzems,
personal de capitania marítima i pesca, etc.

D’UNA ECONOMIA EQUILIBRADA I SOSTENIBLE

El Grup de Treball per a la Promoció del Port de Palamós liderat pel
Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de
Catalunya i l’Ajuntament de Palamós a més de la Cambra de Comerç i la
Confraria de Palamós, té l’objectiu de constituir el port com un dels principals
focus d’ocupació del municipi.
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Î Grau d’autocontenció econòmica
Î Coeficient d’especialització de l’economia local
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PROGRAMA

4.4. ACTIVACIÓ DEL COMERÇ I SERVEIS

ACCIÓ

4.4.1. Executar el Pla de dinamització del
comerç a nivell local

OBJECTIU

Promocionar el comerç local i donar-li un valor afegit

Î Millora del paisatge comercial urbà (peatonalització

de carrers, millora de mercats municipals, creació de
zones d’aparcaments, etc.)
Î Promoció i publicitat conjunta del comerç (Targeta
Fidelitza)
Î Millora dels serveis adreçats al client i als
comerciants (implantació de noves tecnologies als
comerços).
Î Construcció de centres comercials a cel obert i
remodelació d’establiments comercials.

DESCRIPCIÓ

Cal que l’ajuntament, sobretot l’àrea de Desenvolupament Econòmic
(Desenvolupament econòmic, turisme, comerç, consum i mercats), com
FECOTUR i la Cambra de Comerç de Palamós vetllin perquè el pla de
dinamització del comerç es porti a terme i s’executin totes les accions incloses
en el Pla a fi d’aconseguir posicionar Palamós com a atractiu comercial. Per tal
de portar-ne un seguiment més acurat es podria crear una comissió entre els
sectors implicats que es reunís semestralment per portar un control del Pla i
estudiar l’execussió de les accions.
AJ
CdC (Cambra de
Comerç)
Î FECOTUR
Î
Î

SECTORS IMPLICATS

Î 4.1.2.
Î 4.1.3.

INTERRELACIÓ AMB ALTRES ACCIONS
COST ECONÒMIC APROXIMAT

Î AJDTCCM

1.000 € (tramitació administrativa – creació comissió)
Î GC – DIUE:

FONTS DE FINANÇAMENT
NIVELL D’ABAST
INDICADORS



Ajuts: Incentius al comerç
Local
Î Grau d’autocontenció econòmica
Î Coeficient d’especialització de l’economia local

LINIA 4 – P R O M O C I Ó

FECOTUR juntament amb l’Ajuntament de Palamós, la Generalitat de
Catalunya i la Cambra de Comerç han desenvolupat un pla de dinamització
del comerç a nivell local el qual té per objectiu posicionar Palamós com
atractiu comercial a través de diferents eixos estratègics com:

D’UNA ECONOMIA EQUILIBRADA I SOSTENIBLE

L’any 2001 es va constituir la Federació de Comerç i Turisme de Palamós
(FECOTUR) amb l’objectiu de sumar esforços per tal de proporcionar un millor
servei al visitant de Palamós. FECOTUR està integrada per les 8 associacions
comercials de Palamós.
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PROGRAMA

4.5. POTENCIACIÓ I ALTERNATIVES DE TURISME

ACCIÓ

4.5.1. Fomentar la gestió sostenible dels
equipaments d’allotjament, juntament amb els
sistemes de gestió ambiental i “ecoetiquetes”.

OBJECTIU

Seguir potenciant un model de turisme més sostenible i respectuós amb el
medi ambient.

Î Programes

de bones pràctiques: l’adhesió és
voluntària, i intenten iniciar a les empreses
relacionades amb el turisme a ser respectuosos amb
el medi ambient.
Î Sistemes de gestió ambiental: estudia els impactes
que l’entitat genera, per així poder canviar o millorar
aquells aspectes que repercuteixin negativament en
l’entorn mitjançant canvis en l’organització. Implica
la
realització
d’una
ecoauditoria
(auditoria
ambiental) i la definició d’una política ambiental
concreta.
Normalment
es
sol
aplicar
a
organitzacions, municipis sencers, etc.
Î Ecoetiquetes: més aplicades a productes i serveis en
concret, certifiquen compromís i cura del medi
ambient. Algunes de les més utilitzades en el nostre
país són l’Etiqueta Ecològica Europea i el Distintiu de
Qualitat Ambiental de la Generalitat.

DESCRIPCIÓ

Tant les ecoetiquetes com els sistemes de gestió ambiental són certificacions
que informen a la societat de les polítiques ambientals de l’empresa, aportant
confiança als consumidors i renovant la imatge de les entitats. A Palamós,
l’implantació d’aquestes certificacions ambientals podria generar un gran
impacte positiu si s’apliqués als allotjaments i empreses de restauració i es
podria apostar per la creació d’una Marca de Qualitat Turística i fomentar
l’adquisició de certificats amb segell de qualitat als establiments de Palamós.

SECTORS IMPLICATS

Î AJ
Î SP
Î CCPAE
Î GC

INTERRELACIÓ AMB ALTRES ACCIONS

Î
Î
Î

COST ECONÒMIC APROXIMAT
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variable

4.5.2
4.5.3
4.5.4

Î AJT
Î AJDTCCM

LINIA 4 – P R O M O C I Ó

Per al desenvolupament d’un turisme sostenible calen unes directrius
generals, com les que dóna el Pla de Desenvolupament Turístic Sostenible, la
gestió de fluxos i la capacitat d’acollida, però també és necessari el foment de
la sostenibilitat a nivell particular. Això significa que des dels organismes
competents, caldrà motivar a les empreses dedicades al sector a que apliquin
mesures i sistemes respectuosos amb el medi ambient. En primer lloc caldrà
fer arribar la informació i els beneficis que aquests sistemes i mesures poden
aportar a l’empresa a part de a l’entorn (és a dir, estalvi energètic, bona
reputació, etc.).

D’UNA ECONOMIA EQUILIBRADA I SOSTENIBLE

El turisme és la branca de serveis predominant del municipi. Palamós compta
656 places hoteleres i 1.572 places de càmping (Font: Departament
d’Innovació, Universitats i Empresa, Generalitat de Catalunya).

Agenda 21 de Palamós. PLA D’ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT

Î GC – DMAiH:

FONTS DE FINANÇAMENT

NIVELL D’ABAST
INDICADORS




Subvencions per a ecoetiquetatge i ecodisseny



Subvencions a les empreses inscrites en el registre EMAS i
a les empreses que disposin d’etiqueta ecològica



Deduccions
ambiental

Ajuts per implantar sistemes voluntaris de gestió ambiental
ISO 14001 i EMAS

per

inversions

amb

objectiu

de

millora

Local
Î Qualitat ambiental de les activitat econòmiques
Î Empreses amb SGMA o ISO 14000
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4.5. POTENCIACIÓ I ALTERNATIVES DE TURISME

ACCIÓ

4.5.2. Potenciar la Reserva Marina d’Interès
Pesquer de les Illes Formigues com a actiu
turístic

OBJECTIU

Potenciar el turisme de pesca en el municipi o obrir-la a nous fronts
estratègics
La Confraria de Pescadors (la qual agrupa els pescadors i representa
l’activitat professional empresarial –armadors- i la treballadora –tripulants-)
juntament amb el consistori de Palamós ha demanat a la Secretaria del Mar
del Ministeri de Medi Ambient i del medi rural i marí, la creació d’una Reserva
Marina d’Interès Pesquer a les Illes Formigues. Amb aquest reserva es vol
recuperar significativament els caladors degut a l’efecte de dispersió de les
espècies protegides com a conseqüència de la degradació del fons marí.

DESCRIPCIÓ

La creació d’aquesta reserva marina afectarà al sector nàutic (pesquer i
turístic). Pel que fa al sector turístic, es podria cercar una alternativa turística
que permeti usar les embarcacions durant els períodes que no és possible
l’activitat pesquera i crear rutes marítimes a la Reserva Marina.
A través del Museu de la Pesca es podrien oferir aquestes sortides així com
també l’elaboració d’informació turística referent a la Reserva Marina
d’Interès Pesquer de les Illes Formigues.

SECTORS IMPLICATS

Î AJ
Î CdP (confraria de
pescadors)

INTERRELACIÓ AMB ALTRES ACCIONS

Î
Î
Î

COST ECONÒMIC APROXIMAT

Î CCBE
Î Ddg
Î GC:


INDICADORS
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4.5.1
4.5.3
4.5.4

1.000 € (tramitació administrativa)

FONTS DE FINANÇAMENT

NIVELL D’ABAST

Î AJDTCCM

Pla de Desenvolupament Turístic – PLADETUR)
Local
Î Taxa d’atur

LINIA 4 – P R O M O C I Ó

PROGRAMA

D’UNA ECONOMIA EQUILIBRADA I SOSTENIBLE

Agenda 21 de Palamós. PLA D’ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT
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PROGRAMA

4.5. POTENCIACIÓ I ALTERNATIVES DE TURISME

ACCIÓ

4.5.3. Innovar una oferta turística relacionada
amb la pesca sostenible

OBJECTIU

Apostar per la innovació turística sostenible
Una altra activitat lligada a la Reserva Marina d’Interès Pesquer de les Illes
Formigues és crear una oferta turística local centrada en la pesca, és a dir,
potenciar el turisme pesquer, sempre i quan es realitzi sota criteris
sostenibles.

El turisme de pesca també podria oferir la possiblitat d’anar a embarcacions
pesqueres professionals per conèixer in situ les pràctiques pesqueres.
El turisme de pesca, amb motiu de la seva incidència i interacció en les
diferents dimensions de l’entorn marítim i pesquer (socioeconòmica,
ambiental i cultural) pot arribar a conformar-se com un vàlid exemple de
desenvolupament sostenible del litoral ja que:
Î

DESCRIPCIÓ

Î

Î
Î
Î

Ofereix als pescadors professionals l’oportunitat d’ampliar la seva
activitat mitjançant un servei que, a més de millorar les seves
rendes, serveix com a mecanisme de promoció del seu ofici.
Apropa al turista a la riquesa i complexitat del món de la pesca
professional coneixent la manera de viure, els hàbits, les costums i
les peculiaritats del pescador i el seu entorn.
Promociona les captures i els productes autòctons i, alhora, dota
d’un valor afegit als productes frescos de la costa.
Promou l'educació ambiental mentre difon el coneixement del medi
ambient, de les espècies, del seu cicle vital i del seu valor nutricional
Suposa una aplicació de l'estratègia comunitària de gestió integrada
de les zones litorals, amb el propòsit que siguin sostenibles des d'un
punt de vista ambiental i econòmica, fomentant, a més a més, la
cohesió i la justícia social

Paral·lelament al turisme de pesca, sorgeixen nous llocs de treball relacionats
amb el turisme de pesca com dinamitzador turístic, guies turístics, etc.
Actualment, l’OAPC dins el programa “Pescaturisme” i en col·laboració amb la
Generalitat de Catalunya ha planificat unes sortides experimentals per
avaluar l’activitat. El problema però, rau en que a l’estat espanyol el marc
jurídic no contempla la possibilitat que es puguin embarcar turistes en
embarcacions pesqueres, limitant les activitats a terra ferma i/o a les
embarcacions amarrades a port. Així doncs, actualment la proposta de
sortides a mar obert estan sotmeses a l’autorització per part de les
administracions públiques competents en la matèria.
AJ
CdP (confraria de
Pescadors)
Î OAPC
(Organització
Î
Î
SECTORS IMPLICATS

Î AJDTCCM

LINIA 4 – P R O M O C I Ó

Es pot crear un paquet turístic que englobi la visita al Museu de la Pesca, els
itineraris marítims, la reserva marina d’Interès Pesquer, els restaurants amb
menú degustació de peix, la visita a una embarcació pesquera, la visita del
port, la visita de la Confraria, etc.

D’UNA ECONOMIA EQUILIBRADA I SOSTENIBLE

Des de l’Ajuntament i juntament amb els diferents actors turístics del
municipi (hotels, restaurants, museus, sector pesquer, confraria, etc) es pot
idear una nova oferta de turisme que es basi en la pesca per aquells turistes
que els agradi anar a pescar i tot el que comporta el món de la pesca.
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d’Armadors de
Pesca de
Catalunya
Î SP (sector
pesquer)
Î ST (sector
turístic)
Î PCTB
Î 4.5.2
Î 4.2.2.

INTERRELACIÓ AMB ALTRES ACCIONS
COST ECONÒMIC APROXIMAT

variable
Î GC – DT:

FONTS DE FINANÇAMENT

NIVELL D’ABAST
INDICADORS
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Subvencions per a la realització dels plans d'ocupació i
per a les actuacions de la xarxa d'orientació per a
l'ocupació.
Local
Î Taxa d’atur
Î Grau d’autocontenció econòmica
Î Coeficient d’especialització de l’economia local

4.5. POTENCIACIÓ I ALTERNATIVES DE TURISME

ACCIÓ

4.5.4. Redactar un Pla Especial del camí de
Ronda i potenciar-lo com atractiu turístic

OBJECTIU

Millorar i garantir la continuïtat del camí de Ronda i potenciar-lo com actiu
turístic.
El camí de ronda de Palamós travessa el terme municipal resseguint la línia
litoral del municipi. Aquest és una ruta supramunicipal que arriba a Palamós
des de Palafrugell i segueix cap al municipi de Calonge.
En el cas de Palamós, és la via més propera a l’enllaç amb les diferents cales i
platges del terme municipal i un actiu turístic de rellevància que compta amb
oferta concreta en aquests moments en el mercat turístic .

DESCRIPCIÓ

Es proposa redactar un Pla especial del camí de Ronda per tal de recuperar,
mantenir i consolidar el camí de ronda com a atractiu turístic de primer ordre
del municipi i del territori.
A partir del Pla Especial, es pot portar a terme una campanya de comunicació
sobre el Camí de Ronda i el que ofereix, tant a nivell turístic com a la pròpia
població.
Els municipis per on travessa el camí de Ronda podrien crear una comissió
conjunta i portar a terme la promoció dels municipis a través del Camí de
Ronda. Es pot crear un itinerari vers el Camí de Ronda que uneixi gastronomia,
allotjament, visita de patrimoni natural i cultural, etc.

SECTORS IMPLICATS

Î
Î
Î
Î

AJ
MMA
CCBE
PTCB

INTERRELACIÓ AMB ALTRES ACCIONS

Î
Î

4.5.5.
1.2.5.

COST ECONÒMIC APROXIMAT

FONTS DE FINANÇAMENT

NIVELL D’ABAST
INDICADORS

Î
Î

30.000 € realització del Pla
Î
Î
Î
Î

AJ
CCBE
DdG
DPTiOP

Local i supramunicipal
Î Percentatge sòl no urbanitzat

AJDTCCM
AJT

LINIA 4 – P R O M O C I Ó

PROGRAMA

D’UNA ECONOMIA EQUILIBRADA I SOSTENIBLE
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PROGRAMA

4.5. POTENCIACIÓ I ALTERNATIVES DE TURISME

ACCIÓ

4.5.5. Continuar potenciant els actius turístics
actuals durant tot l’any

OBJECTIU

Potenciar els actius turístics existents per a fomentar l'activitat econòmica al
llarg de l’any
El turisme és un sector econòmic de gran pes en l’evolució de l’economia de
Palamós de manera que, tot i està molt desenvolupat, cal seguir potenciantlo.

Per tal de seguir captant turisme procedent de la resta de l’Estat, posar en
valor l’oferta gastronòmica i aconseguir incrementar el nombre de
pernoctacions dels turistes que arriben en els creuers cal continuar potenciant
els actius turístics i innovar en la mesura que sigui possible.
DESCRIPCIÓ

Prèviament a la potenciació d’aquests actius mitjançant publicitat
comunicació, calen estudis previs com catàlegs de patrimoni cultural i natural.
Mitjançant l’Agenda 21 de Palamós, s’està portant a terme un Catàleg
d’espais d’interès natural comú per a Calonge, Vall-llobrega i Palamós. A
partir d’aquests estudi previ i d’altres que es poden realitzar, es poden
dissenyar noves rutes de patrimoni natural, cultural, de senderisme, que
millorarà l’oferta del municipi tant pel que fa al turisme com per la pròpia
població.
Es pot seguir fent difusió d’aquests actius mitjançant la publicitat per Internet
(espai web de l’Ajuntament, Facebook, blogs, e-mail), o mitjançant fulletons
informatius situats als punts amb més congestió turística (restaurants,
allotjaments turístics, etc.). També es poden iniciar campanyes de
comunicació des del consistori.
També es pot promocionar el turisme local de Palamós a través del Consell
Comarcal del Baix Empordà (a l’espai web, mitjançant fulletons, etc.), a nivell
de comarca.

SECTORS IMPLICATS

Î AJ
Î CCBE
Î DdG
(Subvencions per
a la restauració i
conservació
d’immobles
d’interès
patrimonial)
Î GC (Pla de
Desenvolupament
Turístic –
PLADETUR-)
Î PCTB

INTERRELACIÓ AMB ALTRES ACCIONS

Î
Î
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4.5.1.
4.5.2.

Î

AJDTCCM

LINIA 4 – P R O M O C I Ó

Cal dir que Palamós ja aposta per aquesta desestacionalització i ofereix i
potencia el turisme al llarg de l’any. A més, cal tenir en compte que Palamós
també gaudeix de molt de turisme de cap de setmana durant tot l’any el qual
disposa de segona residència a Palamós.

D’UNA ECONOMIA EQUILIBRADA I SOSTENIBLE

El municipi gaudeix d’actius turístics com un patrimoni natural i cultural d’alt
valor, el propi paisatge, rutes i itineraris, gastronomia, museus, platges de
qualitat, etc. Cal que aquests actius turístics es potenciïn i ofereixin diferents
alternatives al llarg de l’any, desestacionalitzant l’oferta turística.

Agenda 21 de Palamós. PLA D’ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT

COST ECONÒMIC APROXIMAT
FONTS DE FINANÇAMENT

Î
Î

4.5.3.
4.5.4

Î

2.500 € (més l’edició de material divulgatiu)

Local

NIVELL D’ABAST

Î

Taxa d’atur

INDICADORS

Î

Eficiència turística
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LÍNIA 5.
Foment de la qualitat de
vida

Agenda 21 de Palamós. PLA D’ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT

LÍNIA
5.

FOMENT DE LA QUALITAT DE VIDA

PROGRAMA
Promoció
5.1.

de l’educació i foment de les noves tecnologies

ACCIONS
Crear
5.1.1.
5.1.2.
5.1.3.
5.1.4.
5.1.5.
5.1.6.
5.1.7.

o fomentar un nou punt TIC
Difondre el projecte PalamósQnecta
Crear activitats educatives integeneracionals
Ampliar l’oferta de cursos formatius
Realitzar campanyes educatives de civisme
Oferir activitats d’educació ambiental a la població turística
Promoure una escola municipal d’arts

PROGRAMA
Associacionisme
5.2.

i cohesió social

ACCIONS
Estendre
5.2.1.
5.2.2.
5.2.3.

la xarxa de voluntariat a la gent gran
Actualitzar el registre d’entitats municipal
Dinamització de les festes d’entitats i associacions municipals.

PROGRAMA
Apropament
5.3.

dels serveis i accés a l’habitatge

ACCIONS
5.3.1.
Desenvolupar
5.3.2.
5.3.3.
5.3.4.

el projecte de l’Arbreda
Potenciar els equipaments municipals
Fomentar la rehabilitació d’habitatges, pel que fa a l’accessibilitat a aquests
Promoure el lloguer d’habitatges buits.

PROGRAMA
Millora
5.4.

de l’organització municipal

ACCIONS
Aplicar
5.4.1.
5.4.2.
5.4.3.
5.4.4.
5.4.5.

criteris de compra verda en productes.
Realitzar un estudi de la població flotant.
Difondre els sistemes de gestió ambiental municipals
Augmentar els recursos humans i materials de la policia municipal per a
millorar la seguretat ciutadana, principalment de nit.
Crear un registre centralitzat i georeferenciat d’incidències ambientals.
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PROGRAMA

5.1. PROMOCIÓ DE L’EDUCACIÓ I FOMENT DE LES
NOVES TECNOLOGIES

ACCIÓ

5.1.1. Crear o fomentar un nou punt TIC

OBJECTIU

Facilitar l’accés a les noves tecnologies
La Xarxa Punt TIC (Tecnologies de la Informació i les Comunicacions)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. Són centres de referència
territorial pel que fa a la societat del coneixement i són espais integradors que
potencien la dinamització comunitària i/o empresarial del territori.
La xarxa té una doble missió: oferir un punt d'accés a les TIC obert a tothom,
que dinamitzi el seu entorn, d'una banda, i d'una altra, detectar les necessitats
socials i empresarials del territori, per promoure l'adquisició del coneixement i la
divulgació dels avantatges de l'ús de les TIC entre la ciutadania, administracions
locals i empreses.

DESCRIPCIÓ

Actualment, la Biblioteca Lluís Barceló i Bou de Palamós és un centre que forma
part de la xarxa punt TIC.

Aquest nou centre es podria ser el punt jove de Palamós, la Cambra de Comerç
de Palamós o algun local social (aprofitar infraestructura ja existent), i oferir
accés lliure i formació tant per adults com per infants, i convé que hi hagi un
dinamitzador per tal d’ajudar a les persones que no estan formades o
desconeixen l’ús d’aquestes tecnologies.
Convé donar a conèixer la funció i ubicació d’aquests punts (web, premsa, etc.)
per tal que població els utilitzi.

SECTORS IMPLICATS

Î
Î
Î
Î

AJ
DGSI
STSI
CCP

INTERRELACIÓ AMB ALTRES ACCIONS

Î

5.1.3.

FONTS DE FINANÇAMENT
NIVELL D’ABAST
INDICADORS

AJDTCCM
AJP

12.000 € aprox. cost anual de d’un dinamitzador en un
centre, que ell mateix faria cursos.
Î
Î
Î

CCBE
DdG
GC

LINIA 5.

COST ECONÒMIC APROXIMAT

Î
Î

FOMENT DE LA QUALITAT DE VIDA

Es proposa adherir un nou equipament municipal a la xarxa de punts TIC, per
tal de facilitar l’accés a la població a les noves tecnologies de la informació i la
comunicació. La sol·licitud d'adhesió a la Xarxa Punt TIC es realitza mitjançant
un escrit al Director General de Societat de la Informació.

Municipal
-
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PROGRAMA

5.1. PROMOCIÓ DE L’EDUCACIÓ I FOMENT DE LES
NOVES TECNOLOGIES

ACCIÓ

5.1.2. Difondre el projecte PalamósQnecta

OBJECTIU

Donar a conèixer a la població aquesta nova eina de comunicació i
participació ciutadana

Es proposa que un cop implantat el sistema, l’Ajuntament organitzi cursos
sectorials per donar conèixer com funciona i animar a la població que utilitzi
aquest sistema per realitzar tràmits amb l’administració.
Els cursos haurien de ser de curta durada i enfocats i adaptats als diferents
col·lectius: gent gran, joves, empresaris, comerciants, etc. i realitzar-los a
través d’associacions i organitzacions ja existents, d’aquesta manera arribar a
tota la població.

SECTORS IMPLICATS

Î
Î
Î
Î
Î
Î

AJ
DdG
UE
SP
STiSI
ASS

INTERRELACIÓ AMB ALTRES ACCIONS

Î

5.4.6.

COST ECONÒMIC APROXIMAT
FONTS DE FINANÇAMENT
NIVELL D’ABAST
INDICADORS
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1.500 €
Î
Municipal
-

Î
Î

AJDTCCM
AJP

LINIA 5.

DESCRIPCIÓ

Aquest programa s’està implantant i alguns tràmits ja es poden realitzar per
Internet, però convé donar a conèixer aquesta possibilitat a la població i formarla per utilitzar aquesta eina.

FOMENT DE LA QUALITAT DE VIDA

L’Ajuntament de Palamós, amb col·laboració de la Diputació de Girona, i amb
fons FEDER, 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. El desplegament del projecte ha
de permetre als ciutadans de Palamós fer la majoria de tràmits i gestions
municipals a través d’Internet, sense haver de desplaçar-se físicament a la casa
consistorial.
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PROGRAMA

5.1. PROMOCIÓ DE L’EDUCACIÓ I FOMENT DE LES
NOVES TECNOLOGIES

ACCIÓ 11.7

5.1.3.
Crear
intergeneracionals

OBJECTIU

Fomentar la relació intergeneracional en el municipi

activitats

educatives

Es proposa que des de l’Ajuntament es creï un programa cultural i educatiu
intergeneracional que es pot portar a terme en algun/s equipament/s
municipal/s, com el centre cívic, el casal d’avis, el punt juvenil, els centres
educatius, etc.
Les relacions intergeneracionals són totes aquelles que es donen entre persones
d’edats diferents (s’entenen generacions diferents els intervals de 15 anys). Els
programes intergeneracionals tenen per objectiu la creació d’espais de relació
reals entre persones d’edats diferents.

DESCRIPCIÓ

Per portar a terme aquesta acció, primerament, cal informar a la gent gran
sobre el futur programa i incentivar-la a participar-hi aportant coneixement a la
població. La gent gran ha d’estar disposada a explicar i ensenyar a les noves
generacions vivències, cançons, rondalles, llegendes, el patrimoni natural, com
portar un hort, etc. Es pot incentivar la participació de la gent gran des dels
casals i centres de gent gran existents al municipi.

Cal destacar que actualment existeix una activitat d’aquest tipus, al Museu de la
Pesca de Palamós i que fa uns anys que funciona, l’activitat pretén acostar els
sabers de la gent del mar al públic en general en l'ambient distès d’una taverna
portuària.

SECTORS IMPLICATS

INTERRELACIÓ AMB ALTRES ACCIONS
COST ECONÒMIC APROXIMAT
FONTS DE FINANÇAMENT
NIVELL D’ABAST
INDICADORS

Î

AJ
ASS (de gent
gran)
CE

Î
Î

5.1.4.
5.2.1.

Î
Î

Î
Î

0 € podria coordinar els Serveis
l’Ajuntament (o altre departament)

AJDTCCM
AJP

d’Educació

de

Municipal o Supramunicipal
-
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LINIA 5.

A partir d’aquí, els responsables dels equipaments públics abans esmentats i el
consistori, han de crear un calendari anual per articular les activitats i s’ha de
convocar a tota la població del municipi perquè hi participi. Aquestes activitats
intergeneracionals es poden portar a terme durant tot l’any en els diferents
equipaments i qualsevol habitant pot oferir-se per portar a terme qualsevol
activitat intergeneracional.

FOMENT DE LA QUALITAT DE VIDA

Per altra banda, també s’ha d’incentivar a la mainada i als joves de Palamós que
hi participin i que formin a la gent gran sobre les noves tecnologies, vocabulari
actual, idiomes, moviments socials, etc.

5.1. PROMOCIÓ DE L’EDUCACIÓ I FOMENT DE LES
NOVES TECNOLOGIES

ACCIÓ

5.1.4. Ampliar l’oferta de cursos formatius

OBJECTIU

Ampliar i actualitzar l’oferta de cursos formatius
Des de l’Aula d’Aprenentatge i dins l’Escola Municipal d’Adults de Palamós es
realitzen cursos d’ensenyaments inicials bàsics, preparació a provés d’accés al
cicles formatius, cursos per obtenció del graduat escolar, preparació de proves
d’accés a universitat, cursos de català, cursos d’anglès i d’informàtica.

DESCRIPCIÓ

Dins l’oferta de cursos es troba a faltar temes d’economia, es proposa crear un
curs d’economia domèstica (amb temes com: gestió de les despeses
domèstiques, conèixer les parts de les factures que es reben, gestió amb
entitats bancàries, etc.) i un altre d’economia bàsica per càrrecs administratius.
Fora bo que aquests cursos fossin subvencionats, caldrà buscar línies d’ajuts.
Dins la mateixa actuació, es proposa difondre aquests cursos i procés de
matricula i informació a la web municipal.

SECTORS IMPLICATS

Î
Î

AJ
DT

INTERRELACIÓ AMB ALTRES ACCIONS

Î
Î
Î

5.1.3.
5.1.7.
2.2.3.

COST ECONÒMIC APROXIMAT

0

FONTS DE FINANÇAMENT

-

NIVELL D’ABAST
INDICADORS

136

Municipal o supramunicipal
-

Î
Î

AJP
AJDTCCM

LINIA 5.

PROGRAMA

FOMENT DE LA QUALITAT DE VIDA
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PROGRAMA

5.1. PROMOCIÓ DE L’EDUCACIÓ I FOMENT DE LES
NOVES TECNOLOGIES

ACCIÓ

5.1.5. Realitzar
civisme

OBJECTIU

Promoure el civisme ciutadà per millorar la convivència de les persones

campanyes

educatives

de

Es proposa portar a terme campanyes educatives i tallers que fomentin el
civisme ciutadà i així aconseguir una millor convivència entre els habitants de
Palamós, i promocionar benestar social i la qualitat de vida en el conjunt de la
població.
Es poden elaborar campanyes i tallers a les escoles, al punt d’informació
juvenil, als centres culturals, als casals d’avis, etc. fomentant els principis de
civisme ciutadà.
També es pot realitzar una exposició itinerant que es pot exposar a diferents
equipaments i dependències municipals com la biblioteca, els centres culturals,
etc.

DESCRIPCIÓ



Divulgar i ajudar a conèixer les actituds cíviques i solidàries de
convivència ciutadana.



Ajudar a corregir i prevenir hàbitats irresponsables i negatius.



Fer veure els beneficis personal, socials i mediambientals de les
activitats cíviques.



Prevenir actes que siguin negatius pel medi ambient i/o socialment.

Per portar a terme aquestes campanyes i tallers educatius, primerament cal
conèixer les diferents problemàtiques i demandes de la població de Palamós, a fi
de poder dissenyar unes propostes d’intervenció adequades a les necessitats de
la ciutadania.
Per altra banda es pot posar en funcionament a l’ajuntament un quadern de
drets i deures de convivència i civisme que incideixi sobre els focus de
conflictes existents. Els eixos i directrius d’aquest quadern de convivència es
poden establir a partir d’uns processos de participació ciutadana. Mitjançant
aquests processos participatius es pretén animar a tota la població a que
s’impliqui en aquesta iniciativa.
AJ
ASS
CE
SP
DASiC
DBiF

INTERRELACIÓ AMB ALTRES ACCIONS

Î

5.4.4.

COST ECONÒMIC APROXIMAT
FONTS DE FINANÇAMENT
NIVELL D’ABAST
INDICADORS

Î

AJP

LINIA 5.

SECTORS IMPLICATS

Î
Î
Î
Î
Î
Î

FOMENT DE LA QUALITAT DE VIDA

Tant les campanyes, com els tallers o l’exposició sobre el civisme ciutadà han de
tenir per objectiu:

5.000 € campanyes, tallers i exposició
Municipal o supramunicipal
-
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5.1. PROMOCIÓ DE L’EDUCACIÓ I FOMENT DE LES
NOVES TECNOLOGIES

ACCIÓ

5.1.6. Oferir activitats d’educació ambiental a
la població turística

OBJECTIU

Sensibilitzar a la població turística dels valors naturals del territori
Actualment s’oferten a les escoles municipals diferents activitats d’educació
ambiental, amb material i personal format. Aquestes activitats estan
organitzades dels de diferents regidories municipals (medi ambient, educació,
etc.)

DESCRIPCIÓ

Es proposa aprofitar material i personal format per oferir aquestes activitats als
turistes, dins activitats que s’ofereixen cada estiu. Fins i tot es poden oferir als
casals o colònies d’estius que es facin al municipi. D’aquesta manera, s’allarga
l’oferta d’activitats d’educació ambiental tot l’any i se’n pot aprofitar un públic
divers.
Es proposa que dins l’oferta d’activitats d’educació ambiental, també se’n
desenvolupin de civisme municipal per tal de sensibilitzar a les persones de la
importància del material i infraestructura municipal (paperers, bancs, plafons
informatius, etc.), convivència ciutadana (soroll, no llençar papers a terra, bon
ús lavabos públics, etc.), bon ús del vehicle privat (estacionaments correctes,
velocitats adequades, respectar senyals, etc.)

SECTORS IMPLICATS

Î
Î

AJ
PTCB

INTERRELACIÓ AMB ALTRES ACCIONS

Î
Î

4.5.5.
2.2.3.

COST ECONÒMIC APROXIMAT
FONTS DE FINANÇAMENT
NIVELL D’ABAST
INDICADORS

138

Î
Î

2.500 € / anuals (material i formadors)
Municipal
-

AJP
AJDTCCM

LINIA 5.

PROGRAMA

FOMENT DE LA QUALITAT DE VIDA
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PROGRAMA

5.1. PROMOCIÓ DE L’EDUCACIÓ I FOMENT DE LES
NOVES TECNOLOGIES

ACCIÓ

5.1.7. Promoure una escola municipal d’arts

OBJECTIU

Crear una oferta pública municipal de música i dansa
Actualment a Palamós no hi ha cap escola municipal d’arts com ara la música, la
dansa, etc., i de privades n’hi ha poques.

DESCRIPCIÓ

Per iniciar el projecte es proposa realitzar un concurs públic per tal que diferents
organismes i entitats amb experiència en escoles artístiques presentin un
projecte de gestió i funcionament de l’escola d’arts municipal. Des de
l’Ajuntament es valoraran els projectes i s’escollirà el més adequat, amb
possibilitats de negociar aspectes que consistori vegi necessaris.
I d’altra banda, caldrà que Ajuntament busqui finançament per desenvolupar el
projecte, de manera que els preus de les classes de música, dansa o altres
activitats artístiques no resultin molt elevades i siguin assequibles per tota la
població.
Altre opció és arribar acords amb escoles de dansa, de música o d’altres
expressions culturals existents, atorgant-los subvencions i ajuts de manera que
l’oferta d’activitats artístiques sigui assequible per tothom.
Î
Î

AJ
DE

INTERRELACIÓ AMB ALTRES ACCIONS

Î

5.1.4.

COST ECONÒMIC APROXIMAT

Î
Î

AJ
DE

FONTS DE FINANÇAMENT

AJ

NIVELL D’ABAST

Î

AJP

LINIA 5.

SECTORS IMPLICATS

FOMENT DE LA QUALITAT DE VIDA

Primerament caldrà trobar un local adequat o utilitzar algun dels centres o
equipaments municipals ja existents on poder desenvolupar l’escola d’arts
municipal.

Local

INDICADORS
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PROGRAMA

5.2. ASSOCIACIONISME I COHESIÓ SOCIAL

ACCIÓ

5.2.1. Estendre la xarxa de voluntariat a la
gent gran

OBJECTIU

Implicar la gent gran en el voluntariat
Actualment al municipi hi ha una borsa de voluntaris, cada un d’ells vinculat a
un projecte. Els projectes que compten amb persones voluntàries són: L’hora
del conte, La biblioteca a casa, Grups de conversa i projecte rossinyol. La
majoria d’aquests projectes estan vinculats al pla de barris i dins el projecte el
Banc del Temps, coordinat pels serveis socials i el servei d’acollida, pel que la
majoria de projectes estan enfocats a la integració dels immigrants. També cal
destacar que existeix un projecte de voluntariat cultural de la gent gran al
Museu de la Pesca de Palamós. I també cal destacar que hi ha altres projectes
de voluntariat al municipi, realitzats per ens privats o organitzacions, com Creu
Roja, Hospital de Palamós, Caritas, etc.
Aquesta proposta defineix dues actuacions:

b) Oferir activitats de voluntariat encaminades o al servei de les persones
grans. Es proposen dos tipus de projectes o activitats, però se’n poden
elaborar més:


Realitzar un parell d’hores a la setmana “companyia” a la gent
gran que estigui sola (sense familiars propers i visqui sola).
Consistiria en mantenir conversa amb ells, explicant-los coses
del poble, llegir-los premsa local, etc.



Fer tasques domèstiques per la gent gran. Es tractaria que quan
la gent gran tingués alguna petita avaria o “tasca domèstica”
(canviar bombeta, carregar compra, penjar quadre, etc.)que
ells no puguin fer, truquin i demanin ajuda.

Aquestes actuacions haurien de ser responsabilitat i coordinades pels serveis
socials municipals.
SECTORS IMPLICATS
INTERRELACIÓ AMB ALTRES ACCIONS
COST ECONÒMIC APROXIMAT
FONTS DE FINANÇAMENT
NIVELL D’ABAST
INDICADORS
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Î

AJ

Î

5.1.3.

Î
Î

AJP
AJSS

0 € s’inclouria dins borsa i programes de voluntariat dels
serveis socials
Î

AJ

Municipal o Supramunicipal
-

LINIA 5.

DESCRIPCIÓ

FOMENT DE LA QUALITAT DE VIDA

a) Implicar la gent gran en el voluntariat. Això vol dir, engrescar a la gent
gran a participar a la borsa de voluntaris. És un grup d’edat que sovint
disposa de temps i que li agrada ser útil i participar amb actuacions que
es realitzen el poble. Es proposa realitzar un parell de visites a les llars
de jubilats del poble per explicar els projectes que hi ha en marxa i la
possibilitat que hi puguin col·laborar.
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PROGRAMA

5.2. ASSOCIACIONISME I COHESIÓ SOCIAL

ACCIÓ

5.2.2. Actualitzar registre d’entitats municipal

OBJECTIU

Millorar l’estat i difusió de la xarxa associativa del municipi
Palamós disposa del Registre d'Entitats Locals de Palamós, és un registre públic
que té per finalitat garantir la publicitat, en compliment de la legislació vigent,
de les associacions que desenvolupen principalment les seves activitats en
l’àmbit territorial de Palamós. Malgrat hi ha un nombre important d’entitats
registrades, el registre no s’actualitza suficientment i hi ha diverses entitats
inscrites que avui dia no estan actives i/o han canviat de direcció i contacte, el
registre tampoc contempla nombre d’associats i altres dades bàsiques que seria
convenient tenir i anar actualitzant.
Tenir un bon control i registre de les entitats i associacions municipals, és una
bona eina per tenir coneixement del moviment associatiu municipal, i permet
comunicar-se amb facilitat amb bona part de la població.

DESCRIPCIÓ



Cada entitat en actiu ha de facilitar dades i persona de contacte, web si
en tenen, així com nombre aproximat d’associats i descripció general de
l’activitat associativa.



Comunicar canvis en dades de l’associació o associats.
(Aquesta comunicació i actualització de dades, s’hauria de poder fer per
internet, per tal d’agilitzar i facilitar el procés. Aprofitant apartat i
documentació ja existent a la web)



L’Ajuntament es compromet a publicar a la web el llistat d’entitats en
actiu, i actualitzar-lo, per tal de facilitar el seu coneixement als
ciutadans.



L’Ajuntament hauria de verificar la coherència del llistat de les entitats
municipals penjada a la web pròpia amb web d’entitats catalanes
(www.entitatscatalanes.com).



A les entitats registrades, l’Ajuntament els hi oferirà la possibilitat
d’utilitzar material i infraestructura municipal (projector, ús de sala
polivalent, equip so, etc.) en cas que ho necessitin i ho sol·licitin de
manera justificada. (sol·licitud ha d’estar penjada a la web, així com
material o infraestructura amb possibilitats de ser demanada).

També es proposa crear un punt d’informació per totes les entitats municipals,
on es poguessin adreçar per consultes, ajuts, informació, etc. i se’ls oferís suport
logístic i legislatiu, etc.
Î
Î

AJ
ASS

INTERRELACIÓ AMB ALTRES ACCIONS

Î
Î

5.2.3.
5.2.4.

COST ECONÒMIC APROXIMAT
FONTS DE FINANÇAMENT

Î
Î

AJP
AJO

LINIA 5.

SECTORS IMPLICATS

FOMENT DE LA QUALITAT DE VIDA

Primerament s’hauria de realitzar un control de totes entitats actualment
registrades i verificar que segueixen en actiu. Caldria idear un protocol
d’actualització i funcionament del registre d’entitats locals (ex.):

Variable
-
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Municipal
Î 21. Grau d’associacionisme
Î 31. Participació ciutadana

Agenda 21 de Palamós. PLA D’ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT

PROGRAMA

5.2. ASSOCIACIONISME I COHESIÓ SOCIAL

ACCIÓ

5.2.3. Dinamització de la festa de les entitats i
associacions municipals

OBJECTIU

Posar en relació i donar a conèixer a la població les entitats i associacions
municipals, així com la tasca que fan al municipi.
Malgrat a Palamós hi hagi un nombre important d’entitats i associacions, es
detecta una desconeixença d’aquestes per part de la població i una manca de
comunicació i contacte entre elles. Actualment, cada dos anys es realitza una
Fira d’entitats, a petició de les entitats, per tal de donar a conèixer les seves
activitats i tasques al municipi.
Es proposa incorporar un objectiu més a la Fira que ja es celebra, encarat al
funcionament i organització interna de les associacions i entitats. Es podrien
incorporar paral·lelament al programa d’activitats habitual, noves activitats dins
la Fira destinades més als membres actius de les entitats. P. Ex:
trobades d’entitats de tipologia semblants per compartir
experiència de funcionament, organització, difusió i informació a socis, etc. A
poder ser es recomana que siguin dinamitzades per tècnic municipal.

DESCRIPCIÓ

Î Convocar reunions amb tècnics municipals per explicar necessitats que hi ha

a les diferents entitats, problemes que es troben, elaborar propostes
d’actuació conjuntes en àmbits que es cregui necessari, intentar organitzar
algunes activitats conjuntament o col·laborant, etc. Amb l’objectiu d’apropar
més les associacions (població) a l’administració local, i ajudar-se
mútuament.
Î Establir canals o indrets de comunicació “oficials” de les activitats que

desenvolupen les diferents entitats.

SECTORS IMPLICATS

Î
Î

AJ
ASS

INTERRELACIÓ AMB ALTRES ACCIONS

Î
Î

5.2.2.
5.2.4.

FONTS DE FINANÇAMENT
NIVELL D’ABAST
INDICADORS

AJP
AJDTCCM

Variable

LINIA 5.

COST ECONÒMIC APROXIMAT

Î
Î

FOMENT DE LA QUALITAT DE VIDA

Î Organitzar

Municipal o Supramunicipal
Î 21. Grau d’associacionisme
Î 31. Participació ciutadana
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PROGRAMA

5.3. APROPAMENT
L’HABITATGE

DELS

SERVEIS

I

ACCÉS

A

ACCIÓ

5.3.1. Desenvolupar del projecte de l’Arbreda
(Edifici ciutadania, aparcament i àgora)

OBJECTIU

Desenvolupar el projecte de l’Edifici de la Ciutadania en totes les seves fases
Aquest projecte d’ordenació de l’espai de l’Arbreda contempla:
a) Edifici subterrani per a la ubicació de 350 places d’aparcament, amb una
superfície construïda aproximada de 10.500 m², distribuïts en dues
plantes.
b) Espai en superfície (sobre l’aparcament soterrat) anomenat Àgora que
es preveu que sigui un espai lliure, lúdic, cultural i d’oci, que es vol que
sigui un lloc de relació social i d’activitats culturals a l’aire lliure.

DESCRIPCIÓ

Recentment s’ha adjudicat el concurs serveis per a la confecció de
l’avantprojecte d’ordenació integral i urbanització de l’àmbit de l’arbreda, amb
un edifici subterrani destinat a aparcament i l’edifici de la ciutadania sobre
rasant, i el projecte executiu i direcció de les obres de l’edifici de la Ciutadania,
fase 1.
Convé que es busqui finançament per executar aquest projecte, ja que és una
de les accions que engloba millor totes les vessants de l’agenda 21 local: esdevé
un espai públic de primer ordre que engloba tots els edificis municipals que
actualment estan dispersats (millor gestió municipal i atenció ciutadana), un
espai verd de lleure amb accés a la majoria dels serveis bàsics d’atenció al
ciutadà (espai idoni per fomentar les dinàmiques de convivència), la nova
construcció esdevindrà un model pel que fa a edifici sostenible (mecanismes
d’estalvi energètic, d’estalvi d’aigua, materials eficients, etc.).

SECTORS IMPLICATS

INTERRELACIÓ AMB ALTRES ACCIONS

COST ECONÒMIC APROXIMAT
FONTS DE FINANÇAMENT
NIVELL D’ABAST
INDICADORS
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Î

AJ

Î
Î
Î
Î

1.1.5.
1.2.6.
5.4.5.
5.3.2.

Variable
Î
Î

Municipal
-

AJ
UE

Î
Î

AJP
AJT

LINIA 5. F O M E N T D E L A Q U A L I T A T D E V I D A

c) Edifici de la Ciutadania, a desenvolupar en dos fases segons projecte,
per ubicar-hi els usos següents: àrea bàsica d’atenció social, llar de gent
gran, aula d’aprenentatge, ajuntament (totes les seves àrees), jutjat de
pau, aules i sales i espais diversos (superfície útil aprox. 4.392m2)
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PROGRAMA

5.3. APROPAMENT
L’HABITATGE

DELS

SERVIES

I

ACCÉS

ACCIÓ

5.3.2. Potenciar els equipaments municipals.

OBJECTIU

Ciutadania conegui i utilitzi equipaments municipals

A

Es recomana que es pengi en algun apartat de la pàgina web municipal el llistat
d’equipaments municipals, l’adreça, el telèfon i l’horari. Així mateix, si es tracta
d’un equipament municipal d’ús social o esportiu, s’hauria de detallar la
disponibilitat i ús que es pot fer del local o instal·lació.
DESCRIPCIÓ

SECTORS IMPLICATS
INTERRELACIÓ AMB ALTRES ACCIONS
COST ECONÒMIC APROXIMAT
FONTS DE FINANÇAMENT
NIVELL D’ABAST
INDICADORS

Î

AJ

Î

5.4.5.

Î
Î

AJT
AJE

0 € pot fer mateix tècnic que porta la pàgina web
municipal
Municipal
Î Equipaments assistencials
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LINIA 5. F O M E N T D E L A Q U A L I T A T D E V I D A

L’Ajuntament disposa de diversos equipaments municipals, a l’apartat 5.6.2 de
la memòria de l’agenda 21 es detallen la majoria de les existents actualment.
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PROGRAMA

5.3.
APROPAMENT DELS SERVIES I ACCÉS A
L’HABITATGE

ACCIÓ

5.3.3. Fomentar la rehabilitació d’habitatges,
pel que fa a l’accessibilitat a aquests

OBJECTIU

Millorar l’accessibilitat en l’habitatge
Segons dades del POUM de Palamós (any 2008) algunes de les problemàtiques
principals dels habitatges al municipi estan relacionades amb l’accessibilitat:
falta d’ascensors, difícil accés a l’habitatge del carrer, etc. Fet que esdevé
important i s’agreuja amb l’envelliment de la població que pot tenir problemes
de mobilitat.
Es proposa que l’ajuntament realitzi diverses actuacions en aquest ordre:
1. Realitzar un estudi de la necessitat de millorar l’accessibilitat als
habitatges: Ubicació i nombre d’habitatges que necessitarien reformes
per millorar accessibilitat per la gent gran, tipologia de les reformes,
viabilitat i cost segons cada cas o grup de casos, etc.
2. En base estudi inicial, Ajuntament (Serveis socials, urbanisme, etc.)
busca recursos necessaris per obrir una línia d’ajudes per la població
local i amb mobilitat reduïda per la millora o adequació de l’accessibilitat
a l’habitatge. Els recursos serien per la redacció dels documents tècnics
així com el seguiment i direcció de les obres. El cost de les obres hauria
de ser assumit, en part la comunitat de propietaris, podent optar a les
corresponents subvencions.

DESCRIPCIÓ

També es podria realitzar una línia d’ajuts encaminada a l’adaptació i millora
d’habitatges estivals de segona per a primera residència (tancaments
d’obertures adequats per l’hivern, instal·lar calefacció, etc.).
Cal mencionar que Palamós ja disposa d’una ordenança que regula la
rehabilitació d’habitatges, així com del Pla de Barris que responen alguns dels
aspectes que es plantegen en aquesta acció.

SECTORS IMPLICATS

INTERRELACIÓ AMB ALTRES ACCIONS
COST ECONÒMIC APROXIMAT
FONTS DE FINANÇAMENT
NIVELL D’ABAST
INDICADORS
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Î
Î
Î
Î
Î
Î

AJ
CCBE
DPTiOP
GC
SP
ASS(veïns
i
propiet
aris)

Î

5.3.4.

Î

6.000 € elaboració d’estudi inicial
Municipal
Î Grau d’ocupació de l’habitatge

AJT

LINIA 5. F O M E N T D E L A Q U A L I T A T D E V I D A

3. Caldria que els serveis tècnics d’urbanisme de l’Ajuntament facilitin i
agilitzin els tràmits relacionat amb aquestes rehabilitació d’habitatges
per a gent gran.
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PROGRAMA

5.3. APROPAMENT
L’HABITATGE

DELS

SERVIES

I

ACCÉS

ACCIÓ

5.3.4 Promoure el lloguer d’habitatges buits

OBJECTIU

Fomentar l’accés a l’habitatge

A

A partir del catàleg es podrà actuar amb conseqüència i valorar la possibilitat de
negociar amb els propietaris d’immobles i actuar per tal de facilitar l’accés
a l’habitatge de lloguer als joves i col·lectius desafavorits a través de
l’intermediació per part de l’Ajuntament o els serveis socials, per exemple.
Caldria que Ajuntament gestionés aquesta borsa de lloguer d’habitatges. La
borsa facilitaria l’entesa directa i eficaç entre arrendatari i arrendador,
avantatges econòmics, jurídics i tècnics als llogaters i garanties pel que fa al
cobrament i al bon ús de l’habitatge als propietaris mitjançant la subscripció
d’assegurances de caució i multirisc.
Aquesta actuació s’hauria de vincular als serveis d’habitatge que ja es gestionen
dels del punt jove de Palamós.
SECTORS IMPLICATS

Î
Î

AJ
SP

INTERRELACIÓ AMB ALTRES ACCIONS

Î

5.3.3.

COST ECONÒMIC APROXIMAT
FONTS DE FINANÇAMENT
NIVELL D’ABAST
INDICADORS

Î
Î

AJT
AJSS

6.000 € catàleg
8.000 €/anuals borsa de lloguer (intermediació i gestió)
Municipal o Supramunicipal
Î Grau d’ocupació de l’habitatge
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LINIA 5.

DESCRIPCIÓ

Per això es proposa iniciar tota una sèrie d’actuacions encaminades a ocupar
habitatges que actualment es troben desocupats, començant amb l’elaboració
d’un catàleg del grau d’ocupació dels habitatges i del seu estat de
conservació. El catàleg ha de permetre conèixer: la quantitat real d’habitatge
buit, la seva localització, els motius pels quals es troba vacant, característiques
(superfície, grau de conservació, instal·lacions actuals i la necessitat d’obres per
tal de ser habitable i el seu cost aproximat), la disponibilitat del propietari per
llogar l’habitatge, etc.

FOMENT DE LA QUALITAT DE VIDA

Segons dades del l’any 2.001 de l’IDESCAT (Institut d’Estadística de Catalunya)
a Palamós hi havia un 28% d’habitatges buits i quasi un 20% de segones
residències (algunes de les quals només s’utilitzen un mes o menys l’any). La
base de dades de l’IDESCAT sobre habitatge, s’ha d’actualitzar l’any 2011 però
amb realitat actual es pot deduir que el nombre d’habitatges vacants
segurament s’haurà incrementat.
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PROGRAMA

5.4. MILLORA DE L’ORGANITZACIÓ MUNICIPAL

ACCIÓ

5.4.1. Aplicar criteris de compra verda en
productes municipals.

OBJECTIU

Millors pràctiques ambientals a l’administració
La Declaració de Hannover (sorgida de la III Conferència Europea de Ciutats i
Pobles cap a la Sostenibilitat) planteja la introducció de polítiques per a la
compra ecològica de productes i serveis municipals. Per tal d’assolir aquest
principi, es proposa que l’Ajuntament faci un protocol on s’estableixin criteris
mediambientals en les compres realitzades per el Consistori municipal, així com
les referents al mobiliari urbà.
Per a la creació del protocol es pot seguir la Guia de Compres Públiques
Ambientalment Correctes publicada pel Departament de Medi Ambient i
Habitatge i el projecte del CILMA (Consell d’Iniciatives Locals per al Medi
Ambient a les comarques gironines) “Implantació de mesures de Compra Verda
a les administracions locals de les comarques gironines”, que descriu el procés i
els passos a seguir per la implantació del procés.

Intervenció en el procés de compra de productes incorporant criteris de
compra ecològica: ús del paper reciclat i de materials d’oficina
reutilitzables, reciclables i no agressius amb el medi ambient, reduir la
generació de residus i realitzar la recollida selectiva, etc.



Revisar els plecs de condicions tècniques de totes les concessions de
serveis de l’Ajuntament.



Verificar i controlar la gestió ambiental de els empreses concessionàries
de serveis.

DESCRIPCIÓ

A més, l’Ajuntament també ha d’establir els requisits que han de complir les
empreses subcontractades des de l’Ajuntament pel que fa als mètodes i
materials utilitzats, a la gestió de residus, etc., mitjançant la incorporació de
criteris ambientals en els plecs de condicions tècniques i/o contractes amb les
empreses externes.
Una política compromesa de l’Ajuntament pel que fa a la temàtica ambiental pot
crear sinergies positives en la població, pel que fa al respecte al medi ambient.
Els responsables elegits per la ciutadania han de potenciar actuacions que ajudin
al municipi a ser més respectuós amb el medi ambient.
SECTORS IMPLICATS

Î

AJ

INTERRELACIÓ AMB ALTRES ACCIONS

Î
Î

3.1.1.
3.1.5.

COST ECONÒMIC APROXIMAT
FONTS DE FINANÇAMENT
NIVELL D’ABAST
INDICADORS
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Municipal
Î Compra verda i comerç just

Î

AJT

LINIA 5.



FOMENT DE LA QUALITAT DE VIDA

Els continguts a tenir en compte en el desenvolupament del protocol són:
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PROGRAMA

5.4. MILLORA DE L’ORGANITZACIÓ MUNICIPAL

ACCIÓ

5.4.2. Realitzar un estudi de la població flotant

OBJECTIU

Conèixer la població flotant real al municipi per poder actuar en conseqüència
pel que fa a serveis, infraestructura, etc.

És necessari conèixer les característiques de la població flotant d’un municipi
tant turístic com Palamós, per poder preveure els serveis i necessitats d’aquesta
població que se sumarà a les de la població permanent.
L’estudi que s’elabori caldria que analitzés:
 Càlcul de població flotant actual

DESCRIPCIÓ

 La tipologia d’aquesta població estacional (edat, procedència, allotjament,
nº de dies d’estança, etc.)
 Serveis actuals per aquesta població i detectar si hi ha mancances o
noves necessitats.
 Realitzar un pla d’actuacions per un període de 10 anys.
Actualment s’està elaborant el pla d’habitatge del municipi, en el qual es
presenten algunes dades de la població flotant. S’aprofitarà la informació que es
pugui per realitzar estudi descrit de població flotant.
Î
Î
Î

AJ
CCBE
PTCB

INTERRELACIÓ AMB ALTRES ACCIONS

Î

5.4.5.

COST ECONÒMIC APROXIMAT
FONTS DE FINANÇAMENT
NIVELL D’ABAST
INDICADORS

Î
Î

AJSS
AJP

LINIA 5.

SECTORS IMPLICATS

FOMENT DE LA QUALTIAT DE VIDA

Actualment les xifres de població flotant són un tant controvertides, ja que no es
disposa d’una xifra oficial des d’un punt de vista estadístic; i des dels diferents
organismes oficials (ajuntament, IDESCAT, etc.) es dóna informació i dades
diferents.

4.500 €
Municipal o (Calonge i Palamós)
-
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PROGRAMA

MILLORA DE L’ORGANITZACIÓ MUNICIPAL

ACCIÓ

5.4.3. Difondre els
ambiental municipals

OBJECTIU

Donar a conèixer l’existència d’EMAS i bandera blava al municipi

sistemes

de

gestió

Els sistemes de gestió ambiental (ISO, EMAS, segells de qualitat, etc.) són eines
que ajuden a millorar la gestió ambiental de qualsevol activitat i/o instal·lació
pública i privada.
L’any 2008 l’Ajuntament de Palamós va obtenir el certificat europeu EMAS per la
bona gestió ambiental del seu litoral. Aquest certificat esdevé el reconeixement
públic al compliment del municipi amb la legislació ambiental,a la correcta gestió
de les platges i a l'esforç per una millora contínua d'aquest àmbit. També
disposa de les banderes de qualitat Aenor, d'acord a la norma ISO 14001. Així
mateix, la platja de la Fosca disposa del distintiu ambiental de bandera blava,
que atorga anualment la fundació europea d'Educació Ambiental a les platges i
ports que compleixen una sèrie de condicions ambientals i instal·lacions.

DESCRIPCIÓ

Aquesta informació, així com la declaració ambiental, actualment no està
publicada a cap de les webs municipals tot i que es preveu que hi consti, i es
considera que són un valor afegit als serveis que es donen al municipi i un
reconeixement a l’esforç que es realitza des de l’àrea de Medi Ambient de
l’Ajuntament per la bona gestió del litoral municipal. Es considera necessari que
es faci difusió entre població i els turistes.
Es proposa penjar aquesta informació d’EMAS i sobretot la declaració ambiental,
així com la seva actualització, a la web municipal i a la d’informació de platges.

I finalment es proposa que Ajuntament de Palamós disposi també d’una bona
gestió i qualitat ambiental de les seves activitats i serveis, per això seria
necessari obtenir certificació ISO 9001 (UNE-EN ISO 9001:2008/AC:2009) i
14001(UNE-EN ISO 14001:2004/Cor 1:2009) i/o nou reglament EMAS III
(reglament comunitari (CE) nº 1221/2009).
Î
Î

SECTORS IMPLICATS
INTERRELACIÓ AMB ALTRES ACCIONS
COST ECONÒMIC APROXIMAT
FONTS DE FINANÇAMENT
NIVELL D’ABAST
INDICADORS
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AJ
DMAH

Î

AJT

Entre 3.000 - 5.000€ aprox. assessorament i auditoria
interna per implantació sistema de gestió (certificació a
part)
Municipal
-

LINIA 5.

Seria recomanable que l’Ajuntament s’inscrigui al Club EMAS,associació privada,
sense ànim de lucre, formada per empreses i altres organitzacions de diferents
sectors i dimensions. L’objectiu general del Club EMAS és promoure i vetllar per
la millora contínua del comportament ambiental de les organitzacions i de la
societat en general, i la defensa dels interessos comuns de les organitzacions
associades, en relació a la seva participació al sistema comunitari de gestió i
auditoria ambientals (EMAS).

FOMENT DE LA QUALITAT DE VIDA

També es proposa que en posi una breu informació d’EMAS i bandera blava a les
platges que en disposin, per tal d’educar i sensibilitzar als usuaris.

PROGRAMA

5.4. MILLORA DE L’ORGANITZACIÓ MUNICIPAL

ACCIÓ

5.4.4. Augmentar els recursos humans i
materials de la policia municipal per millorar
seguretat ciutadana, principalment de nit.

OBJECTIU

Millorar seguretat ciutadana
Segons la Policia Local de Palamós el nombre de denúncies penals registrades
en el període 2002-2009 són 1.212, essent en el darrer any 2009 de 511. Més
de la meitat d’aquestes denúncies varen ser per delicte i la resta per faltes
penals. Els fets delictius i les faltes penals més freqüents són els delictes contra
el patrimoni: furts, robatoris, danys, altres estafes, etc.

DESCRIPCIÓ

En els tallers de participació realitzats en el marc de l’agenda 21 també s’ha
manifestat la preocupació per la inseguretat ciutadana, principalment a les nits.
Per augmentar la seguretat ciutadana del municipi, l’Ajuntament ha de
col·laborar amb la Policia Local i els Mossos d’Esquadra per incrementar la
presència dels recursos humans i materials dels cossos policials. D’aquesta
manera la delinqüència tendirà a disminuir i la seguretat ciutadana millorarà.
Î
Î
Î

AJ
ME

INTERRELACIÓ AMB ALTRES ACCIONS

Î

5.1.5.

COST ECONÒMIC APROXIMAT

-

FONTS DE FINANÇAMENT

-

NIVELL D’ABAST
INDICADORS

Î

AJSM

LINIA 5.

SECTORS IMPLICATS

FOMENT DE LA QUALITAT DE VIDA
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Municipal
Î Sistema de protecció social
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PROGRAMA

5.4. MILLORA DE L’ORGANITZACIÓ MUNICIPAL

ACCIÓ

5.4.5.
Crear
un
registre
centralitzat
georeferenciat d’incidències ambientals

OBJECTIU

Optimitzar els recursos a l'hora de donar resposta a les incidències ambientals
i als possibles efectes ocasionats per riscos ambientals

i

Per tal d’evitar la duplicació d’informació relacionada amb els riscos que
poden afectar al municipi i sobretot per tal de facilitar la seva consulta i poder
prendre decisions i gestionar encara millor els riscos del municipi

Així mateix, seria d’interès que aquesta mateixa base de dades també
incorporés la situació dels parcs, jardins i zones enjardinades, i de diferents
elements del mobiliari i arbrat viari. Tot plegat permetria una millor resolució
d’aquests problemes i la disponibilitat de més informació de cara a la
planificació de les actuacions municipals.
SECTORS IMPLICATS

Î
Î

AJ
DdG

INTERRELACIÓ AMB ALTRES ACCIONS

Î
Î
Î
Î
Î

3.1
3.2
3.5
3.6
3.8

COST ECONÒMIC APROXIMAT

12.000 €
Î
Î
Î

FONTS DE FINANÇAMENT
NIVELL D’ABAST
INDICADORS

152

AJ
DdG
DMAiH

Local
Î Usos del sòl

Î

AJSM

LINIA 5.

DESCRIPCIÓ

Es pot crear una base de dades en Sistemes d’informació geogràfica (SIG) on
es pugui portar el registre de totes les denuncies, queixes i incidències
ambientals, classificades per categories i localitzades en el territori. Aquesta
localització geogràfica, permetrà discernir quins són els punts de la ciutat on
s’hi acumulen més incidències per tal de poder prioritzar la localització de les
actuacions i les mesures correctores.

FOMENT DE LA QUALITAT DE VIDA

L’ajuntament de Palamós, té un procediment en cas de situacions
d’emergències així mateix es proposa realitzar un pas més en aquest
procediments a partir de la creació d’un registre d’incidències ambientals
provinents de queixes, denúncies, estudis, coneixement dels tècnics i polítics
de l’Ajuntament, registres històrics,o altres vies.

4. Temporalització i
priorització del PALS
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4.
TEMPORALITZACIÓ
SOSTENIBILITAT
Taula 4.1.

I

PRIORITZACIÓ

DEL

PLA

D’ACCIÓ

LOCAL

PER

A

LA

Temporalització i priorització de les accions
Font: elaboració pròpia

Nº

LÍNIA

ÀMBIT

ESTAT
D’IMPLANTACIÓ

1.

ORDENACIÓ EFICIENT I VERTEBRADA DEL TERRITORI

1.1.

MILLORA DE LA QUALITAT DE L’ESPAI URBÀ

1.1.1.

Millorar la transició entre la ciutat i el seu entorn pròxim.

1.1.2.

Realitzar un pla de gestió i millora dels solars buits en la trama urbana.

1.1.3.

Regular l’ús d’espècies de flora invasora i promoure la jardineria sostenible.

1.1.4.

Garantir que els criteris de sostenibilitat i paisatgístics previstos en el planejament
urbanístic es portin a terme.

1.1.5.

Incrementar la gestió i millora de les zones verdes urbanes i espais lliures.

1.1.6.

Definir estratègies de participació ciutadana en la definició d’usos de les zones verdes de
nova construcció.

1.2.1

Garantir que els criteris de sostenibilitat i paisatgístics previstos al planejament
urbanístic es portin a terme.

1.2.2.

Incrementar la gestió i millora de les zones verdes urbanes i espais lliures.

1.2.

FOMENT DE LA MOBILITAT I L’ACCESSIBILITAT AMB CRITERIS DE SOSTENIBILITAT

1.2.1.

Redactar un Pla Especial de Mobilitat, juntament amb els municipis de Palamós,
Calonge, Castell-Platja d’Aro, Santa Cristina d’Aro i Sant Feliu de Guíxols.

1.2.2.

Adaptar les parades d’autobusos a persones amb mobilitat reduïda.

1.2.3.

Elaborar un estudi de mobilitat urbana de Palamós.

1.2.4.

Crear una borsa per a compartir cotxe.

PERÍODE
D’EXECUCIÓ

GRAU DE
PRIORITAT
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Nº

LÍNIA

1.2.5.

Millorar la xarxa d’itineraris per a vianants i carrils bicicleta a l’interior de les zones
urbanes.

1.2.6.

Ampliar i millorar la xarxa d’aparcament per a bicicletes a la via pública

1.2.7.

Continuar garantint l’accés als centres educatius amb condicions de seguretat

1.2.8.

Realitzar campanyes informatives per a fomentar l’ús de transport públic.

1.2.9.

Impulsar mesures per augmentar l’eficiència i la utilització del transport públic.

ÀMBIT

1.2.10 Crear una xarxa de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics

2.

PRESERVACIÓ DEL PATRIMONI NATURAL I CULTURAL

2.1.

VÀLUA DE L’ENTORN NATURAL I ARQUITECTÒNIC DEL MUNICIPI

2.1.1.

Continuar preservant i rehabilitant el patrimoni arquitectònic i donar-li un ús social.

2.1.2.

Crear un distintiu de Platja Verge de la Costa Brava.

2.1.3.

Realitzar un estudi de naturalització de les rieres per a millorar la connectivitat.

2.1.4.

Realitzar un seguiment d’ocells i cetacis del litoral palamosí.

2.1.5.

Redactar un catàleg d’elements naturals d’interès del municipi.

2.1.6.

Impulsar la participació del municipi en el Projecte Rius a la riera d’Aubí.

2.1.7.

Creació del Banc de Llavors de l’Empordà.

2.1.8.

Fomentar els acords de custòdia dels espais naturals singulars de Palamós

2.2.

EDUCACIÓ I COMUNICACIÓ PER A LA PRESERVACIÓ DEL PATRIMONI NATURAL
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ESTAT
D’IMPLANTACIÓ

PERÍODE
D’EXECUCIÓ

GRAU DE
PRIORITAT
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ESTAT
D’IMPLANTACIÓ

Nº

LÍNIA

2.2.1.

Realitzar campanyes de seguiment de l’estat de la llacuna de la platja de Castell, i donar
a conèixer els valors naturals i la importànica de la seva conservació a la població.

2.2.2.

Realitzar campanyes que donin a conéixer la importància de la Posidonia oceanica en la
conservació i el manteniment de la qualitat del mar i les platges.

2.2.3.

Crear noves activitats d’educació ambiental.

2.2.4.

Proporcionar a la població la informació existent referent a la creació de la Reserva
Marina de les Illes Formigues.

2.2.5.

Realitzar el seguiment de les rieres i del litoral municipal involucrant els alumnes dels
instituts.

2.2.6.

Establir un centre de formació i promoció de l’agricultura a Can Pere Tià.

3.
3.1.

OPTIMITZACIÓ DELS RECURSOS NATURALS I MINIMITZACIÓ D’IMPACTES

ÀMBIT

PERÍODE
D’EXECUCIÓ

GRAU DE
PRIORITAT

ESTALVI ENERGÈTIC I ÚS D’ENERGIES RENOVABLES

3.1.1

Promoure la implantació d’energies renovables i l’estalvi energètic a les dependències
municipals.

3.1.2

Seguir amb l’aplicació del Pla d’adequació municipal de l’enllumenat públic.

3.1.3

Realitzar auditories energètiques dels edificis i equipaments municipals.

3.1.4

Controlar l’aplicació de la normativa vigent sobre l’ecoeficiència en al construcció i
l’edificació.

3.1.5

Realitzar una campanya sobre l’ús racional dels aparells d’aire condicionat i calefacció.

3.1.6

Incorporar criteris ambientals d’eficiència energètica en la compra d’equips informàtics
pre a part de l’Ajuntament.

3.2.

REDUCCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA

3.2.1

Adoptar una nova política ambiental en la gestió del parc mòbil municipal.

3.2.2

Continuar controlant el nivell sonor que emeten els vehicles motoritzats i els
establiments d’oci del municipi.
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Nº

LÍNIA

3.2.3.

Adaptar el mapa acústic al nou Reglament de la Llei 16/2002, de protecció contra la
contaminació acústica.

3.2.4

Continuar amb la campanya “PSSS... Palamós sense sorolls”.

3.3.

MINIMITZACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS

3.3.1

Buscar nous mecanismes per fomentar els bons hàbits de recollida i residus i
promoure’n la minimització.

3.3.2

Continuar fomentant l’autocompostatge.

3.3.3

Instaurar un sistema de recollida de restes vegetals.

3.3.4

Aconseguir un espai públic més net.

3.3.5

Prendre mesures
adequadament.

3.3.6.

Dinamització i promoció de la deixalleria municipal.

3.3.7.

Crear una campanya de Nadal més sostenible (promoció del comerç local i minimitzar
els residus).

3.4.

GESTIÓ INTEGRAL DEL CICLE DE L’AIGUA

3.4.1

Instaurar la xarxa separativa d’aigua en tot el municipi.

3.4.2

Continuar amb la campanya d’optimització de l’ús de l’aigua.

3.4.3.

Treballar conjuntament des de l’Ajuntament amb les entitats que gestionen l’aigua.

3.4.4

Millorar el rendiment de la xarxa d’abastament i subministrament.

3.4.5

Posar solució als punts conflictius existents en la xarxa d’abastament.

3.4.6

Facilitar a la població l’accés als resultats analítics de l’aigua potable del municipi.
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perquè

els

grans

productors

ÀMBIT

realitzin

la

recollida

selectiva

ESTAT
D’IMPLANTACIÓ

PERÍODE
D’EXECUCIÓ

GRAU DE
PRIORITAT
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Nº

LÍNIA

3.5.

MINIMITZACIÓ DELS RISCOS NATURALS

3.5.1.

Crear la comissió local de Protecció Civil.

3.5.2.

Continuar executant i mantenint les franges de protecció de les urbantizacions.

3.5.3.

Impulsar la neteja de les restes vegetals dels boscos.

3.5.4.

Impulsar el pla de manteniment de lleres del municipi.

3.5.5.

Controlar el risc d’esllavissades i despreniments.

4.

PROMOCIÓ D’UNA ECONOMIA EQUILIBRADA I SOSTENIBLE

4.1.

FOMENT D’UN MERCAT DE TREBALL ÒPTIM

4.1.1

Garantir i promoure el teletreball a Palamós.

4.1.2

Executar el pla d’actuació de l’estudi de mercat sobre el treball de Palamós.

4.1.3

Crear ajuts fiscals per a l’emprenador palamosí en el foment d’iniciatives empresarials.

4.2

ESTIMULACIÓ DE LA POTENCIALITAT DEL SECTOR PRIMARI

4.2.1

Elaborar i executar un Pla de gestió i foment dels espais agraris.

4.2.2

Impulsar el sector pesquer mitjançant la futura Reserva Marina d’Interès Pesquer de les
Illes Formigues.

4.3

EL PORT COM A POL ESTRATÈGIC ECONÒMIC

4.3.1

Crear un banc de sòl industrial aprofitant el potencial de l’activitat portuària.

4.3.2

Crear un pla d’ocupació entorn l’activitat portuària.

4.4

ACTIVACIÓ DEL COMERÇ I SERVEIS

4.4.1

Executar el pla de dinamització del comerç a nivell local.

ÀMBIT

ESTAT
D’IMPLANTACIÓ

PERÍODE
D’EXECUCIÓ

GRAU DE
PRIORITAT
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Nº

LÍNIA

4.5.

POTENCIACIÓ I ALTERNATIVES DEL TURISME

4.5.1

Fomentar la gestió sostenible dels equipaments d’allotjament, juntament amb sistemes
de gestió ambiental i “ecoetiquetes”.

4.5.2

Potenciar la Reserva Marina d’Interès Pesquer de les Illes Formigues com a actiu turístic.

4.5.3

Innovar una oferta turística relacionada amb la pesca sostenible.

4.5.4

Redactar un Pla Especial del Camí de Ronda i potenciar-lo com atractiu turístic.

4.5.5

Continuar potenciant els actius turístics actuals durant tot l’any.

5.

FOMENT DE LA QUALITAT DE VIDA

5.1.

PROMOCIÓ DE L’EDUCACIÓ I FOMENT DE LES NOVES TECNOLOGIES

5.1.1.

Crear o fomentar un nou pun TIC.

5.1.2

Difondre el projecte PalamósQnecta.

5.1.3.

Crear activitats educatives integeneracionals.

5.1.4.

Ampliar l’oferta de cursos formatius.

5.1.5.

Realitzar campanyes educatives de civisme.

5.1.6.

Oferir activitats d’educació ambiental a la població turística.

5.1.7.

Promoure una escola municipal de música i dansa.

5.2.

ASSOCIACIONISME I COHESIÓ SOCIAL

5.2.1.

Estendre la xarxa de voluntariat a la gent gran.

5.2.2.

Actualitzar el registre d’entitats municipal.

160

ÀMBIT

ESTAT
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PERÍODE
D’EXECUCIÓ

GRAU DE
PRIORITAT
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Nº

LÍNIA

5.2.3.

Organitzar una festa de les entitats i associacions municipals.

5.3.

APROPAMENT DELS SERVEIS I ACCÉS A L’HABITATGE

5.3.1

Desenvolupar el projecte de l’Arbreda.

5.3.2.

Potenciar els equipaments municipals.

5.3.3.

Fomentar la rehabilitació d’habitatges, pel que fa a l’accessibilitat a aquests.

5.3.4.

Promoure el lloguer d’habitatges buits.

5.4.

MILLORA DE L’ORGANITZACIÓ MUNICIPAL

5.4.1.

Aplicar criteris de compra verda en productes.

5.4.2.

Realitzar un estudi de la població flotant.

5.4.3.

Difondre els sistemes de gestió ambiental municipals.

5.4.4.

Augmentar els recursos humans i materials de la policia municipal per a millorar la
seguretat ciutadana, principalment de nit.

5.4.5.

Crear un registre centralitzat i georeferenciat d’inicidències ambientals.

ÀMBIT

ESTAT
D’IMPLANTACIÓ

PERÍODE
D’EXECUCIÓ

GRAU DE
PRIORITAT
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5. PLA DE SEGUIMENT
Per valorar el desenvolupament del municipi amb criteris de sostenibilitat s’han
definit un conjunt d’indicadors ambientals, econòmics i socials. El seu seguiment
continuat ha de permetre valorar l’evolució sostenible del municipi i intervenir, si
es creu necessari, en la presa de decisions i en la revisió del Pla d’Acció Local.
Figura 5.1.

Programa d’indicadors de sostenibilitat dins el procés d’Agenda 21 Local.
Font: elaboració pròpia

DIAGNOSI

ESTRATÈGIA
Pla d’Acció Local

Memòria descriptiva
Diagnosi estratègica

DESENVOLUPAMENT
Pla de Seguiment - Programa d’indicadors de sostenibilitat
Anàlisi de la tendència

Definició i càlcul periòdic

Revisió del PALS
Intervenció en la
presa de decisions

Per indicació de la Diputació de Girona –d’acord amb el programa de suport a la
redacció de Plans d’Acció Local per a la Sostenibilitat- es prenen en consideració un
total de 32 indicadors

classificats segons: matriu ecològica i territoria (9

indicadors), infraestructures i mobilitat (6 indicadors), economia i societat (8
indicadors),

petjada

ecològica

(7

indicadors)

i

governabilitat

sostenible

(2

indicadors).
El present Pla de Seguiment consta dels 32 indicadors, més 3 indicadors addicionals
que s’han afegit, de nova proposta, que permeten un seguiment més complet i
ajustat del municipi segons les seves especificitats i paràmetres d’especial interès.
A continuació, a la taula següent, es mostren els indicadors amb el seu àmbit i si
formen part del programa de la Diputació de Girona o si són addicionals.
Taula 5.2.

Llistat dels indicadors del Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat de Palamós.
Font: elaboració pròpia
Nº
MATRIU ECOLÒGICA I TERRITORIAL (DIPUTACIÓ DE GIRONA)
01
Usos del sòl
02
Nombre d’habitants al municipi
03
Sòl construït per habitant
04
Grau de compacitat urbana
05
Sòl protegit
06
Protecció efectiva del territori
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Nº
07
08
09
Nº
01
02
03
04
05
06
Nº
01
02
03
04
05
06
07
08
Nº
01
02
03
04
05
06
07
Nº
01
02
Nº
01
02
03

MATRIU ECOLÒGICA I TERRITORIAL (DIPUTACIÓ DE GIRONA)
Nombre de polígons en el sòl no urbanitzat
Percentatge de sòl no urbanitzat
Mida dels polígons
INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT (DIPUTACIÓ DE GIRONA)
Kilòmetres d’infraestructures
Permeabilitat de les infraestructures de mobilitat
Dependència de l’automòbil
Índex de motorització
Dotació de la xarxa per bicicletes
Transport públic interurbà
INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT (DIPUTACIÓ DE GIRONA)
Taxa d’atur
Empreses amb SGAM o ISO 14000
Grau d’autocontenció econòmica
Nivell d’educació de la població
Grau d’associacionisme
Grau d’ocupació per habitatge
Sistema de protecció social
Equipaments assistencials
PETJADA ECOLÒGICA (DIPUTACIÓ DE GIRONA)
Aigua: consum d’aigua per habitant i dia
Aigua: aigües depurades per habitant
Energia: ús d’energies renovables
Energia: contaminació lumínica
Residus: residus generats per habitant i dia
Residus: percentatge de recollida selectiva
Residus: sostenibilitat en la gestió dels residus ramaders
GOVERNABILITAT SOSTENIBLE (DIPUTACIÓ DE GIRONA)
Participació ciutadana
Grau de desenvolupament de les accions del PALS
INDICADORS ADDICIONALS
Coeficient d’especialització de l’economia local
Compra verda i comerç just municipal
Eficiència turística

Cada indicador va acompanyat d’una fitxa descriptiva on es detalla una breu
descripció, la tendència desitjada, l’evolució i/o resultat (si hi ha dades), el sistema,
el paràmetre de càlcul, la periodicitat, les unitats de càlcul, la fórmula, la font i un
comentari (si s’escau).
A continuació es mostren les fitxes descriptives corresponents a cada indicador.
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Indicador Matriu ecològica i territorial 1
USOS DEL SÒL
Definició

Tendència desitjada

Calcular quin percentatge del territori correspon a
cada ús

Evolució/Resultat
Resultat:
43,42 % Forestal
19,03 % Conreus
2,26 % Matollars
0,36 % Prats i herbassar
0,74 % platges
0,22 % roquissars
14,46 %Zones urbanitzades
-- % Vies de comunicació
19,51 % Altres

Resultat:
45,3 % Forestal
22,54 % Conreus
5,25 % Matollars
0,60 % Prats i herbassar
0,65 % platges
0,17 % roquissars
21,46 %Zones urbanitzades
0,84 % Vies de comunicació
2,35 % Altres

Any: 1993

Any: 2003

Sistema
Municipi de Palamós
Paràmetre de càlcul

Periodicitat

Unitats

Cada 10 anys

%

Fórmula
Superfície total d’un ús*
Superfície total del municipi

Font:

Mapa de cobertes del sòl del CREAF, 2003
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Indicador Matriu ecològica i territorial 2
NOMBRE D’HÀBITATS AL MUNICIPI
Definició

Tendència desitjada

Comptabilitza el nombre d’hàbitats diferents que hi ha
en un mateix municipi.

Evolució / Resultat
Resultat: 24
Any: 2005

Els hàbitats presents inclouen: platges arenoses nues, penya-segats, matollars,
garrigues, llistonars, jonqueres de jonc boval, pinedes de pi blanc, de pinastre i de
pi pinyer, suredes amb sotabosc forestal i de brolla acidòfila, alzinars, boscos
mixtos, canyissars, conreus herbacis extensius de regadiu i secà, fruiterars
predominantment de secà, vinyes, àrees urbanes i industrials, pedreres, i conreus
abandonats

Sistema
Municipi de Palamós
Paràmetre de càlcul

Periodicitat

Unitats

Hàbitats presents al municipi

Quinquennal

Núm. hàbitats

Fórmula

A partir del mapa d’hàbitats, realitzat pel departament de Medi Ambient i Habitatge
de la Generalitat de Catalunya, es farà un recompte dels hàbitats que hi hagi en el
municipi.

Font:
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Departament de Medi Ambient i Habitatge
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Indicador Matriu ecològica i territorial 3
SÒL CONSTRUÏT PER HABITANT
Definició

Tendència desitjada

Conèixer quin és el valor de superfície construïda en
el municipi per habitant que hi resideix

=

Evolució/Resultat
Resultat: 0,02 ha/hab
Any: 2009
Sistema
Municipi de Palamós
Paràmetre de càlcul

Periodicitat

Unitats

Biennal

Ha./hab.

Hectàrees construïdes per habitant

Fórmula
Superfície construïda
Nombre total d’habitants

Font:

Institut d’estadística de Catalunya i MCSC 3ª. ed. CREAF, 2007.

169

Agenda 21 de Palamós. PLA D’ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENBILITAT

Indicador Matriu ecològica i territorial 4
GRAU COMPACITAT URBANA
Definició

Tendència desitjada

Determinar la compacitat del territori, quina és la
densitat d’habitatge per hectàrea de sòl urbà.

Evolució/Resultat
Resultat: 31,22 habitatges /ha
Any: 2001/2003

Sistema
Municipi de Palamós
Paràmetre de càlcul

Periodicitat

Unitats

Biennal

habitatges/ ha

Fórmula
Núm. Habitatges
Hectàrees de sòl urbà

Habitatges=10.617 habitatges (2001)
Zones urbanes= 340 ha (2003)

Font:
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Institut d’Estadística de Catalunya (2001) i MCSC 2a ed. CREAF, 2003.
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Indicador Matriu ecològica i territorial 5
SÒL PROTEGIT
Definició

Tendència desitjada

Comptabilitzar la superfície de sòl que manté un
potencial de restauració cap a comunitats naturals
més elevat que els espais amb processos urbanístics
consolidats o en expectatives.

Evolució/Resultat
Resultat: 30,54 %
Any: 2010

Sistema
Municipi de Palamós
Paràmetre de càlcul

Periodicitat

Unitats

Quinquennal

%

Fórmula
Superfície definida*
X100
Superfície total del municipi

*Es considerarà sòl a incloure com a superfície definida: el sòl no urbanitzable
protegit, en espais PEIN.

Font:

Elaboració pròpia a partir de cartografia de referència
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Indicador Matriu ecològica i territorial 6
PROTECCIÓ EFECTIVA DEL TERRITORI
Definició

Tendència desitjada

Dóna el valor percentual de sòl municipal protegit per
alguna figura de protecció, ja sigui a nivell estatal,
comunitari o local, però només té en compte el que té
un pla de gestió.

Evolució/Resultat
Resultat: 30,54 %
Any: 2010
Sistema
Municipi de Palamós
Paràmetre de càlcul

Periodicitat

Unitats

Percentatge de superfícies protegides
al municipi

Quinquennal

%

Fórmula
∑ (Superfície d’espais amb alguna figura de protecció i pla de gestió

x 100

Superfície total del municipi

Font:
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Departament de Medi Ambient i Habitatge i Ajuntament de Palamós
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Indicador Matriu ecològica i territorial 7
NOMBRE DE POLÍGONS EN EL SÒL NO URBANITZAT
Definició

Tendència desitjada

Fer un recompte del nombre de polígons (entenent
per
polígon:
unitat
territorial
continua
no
fragmentada per cap infraestructura viària*) que
trobem en sòl no urbanitzat, en definitiva, en el sòl
que representa el percentatge d’àrea del municipi que
es calcula a l’indicador següent.

=

(*) Xarxa viària bàsica (nacionals, provincials i
comarcals) i vies de tren.
Evolució/Resultat
Resultat: 508
Any: 2010
Sistema
Municipi de Palamós
Paràmetre de càlcul

Periodicitat

Unitats

Biennal

Unitats territorials
continues

Polígons en sòl no urbanitzat

Fórmula
Nombre d’unitats territorials continues

Font:

MCSC 3ª ed. CREAF, 2007
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Indicador Matriu ecològica i territorial 8
PERCENTATGE DE SÒL NO URBANITZAT
Definició

Tendència desitjada

Mostra el sòl que queda lliure de construcció en el
municipi

Evolució/Resultat
Resultat:74,60%
Any: 2003

Sistema
Municipi de Palamós
Paràmetre de càlcul

Periodicitat

Unitats

Biennal

%

Fórmula
Superfície sòl no urbanitzat
X100
Superfície total del municipi

Font:
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MCSC 2a ed. CREAF, 2003
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Indicador Matriu ecològica i territorial 9
MIDA DELS POLÍGONS
Definició

Tendència desitjada

Determina la mida dels diferents polígons d’un
municipi, per a poder determinar si el que abunden
són àrees grans o petites.

=

Evolució/Resultat
Resultat: 2,55 ha
Any: 2010
Sistema
Municipi de Palamós
Paràmetre de càlcul

Periodicitat

Unitats

Mida dels polígons

Biennal

Ha.

Fórmula
Es calcularà l’àrea de cada polígon i a partir d’un histograma es podrà veure quina
o quines són les mides d’àrees més abundants. Si abunden les àrees grans, la
viabilitat de preservació dels usos del territori està assegurada, essent perjudicial
el fet que abundi àrees petites.
Font:

MCSC 3a ed. CREAF, 2007.
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Indicador Les infraestructures i mobilitat 1
QUILÒMETRES D’INFRAESTRUCTURES
Definició

Tendència desitjada

Informar de la relació que hi ha entre els quilòmetres
d’infraestructures de mobilitat d’un territori i la seva
àrea total.

Evolució/Resultat
Resultat:
Carreteres principals = 0,445
Carreteres locals = 1,779

Any: 2010

Sistema
Municipi de Palamós
Paràmetre de càlcul

Periodicitat

Unitats

Biennal

Proporció

Fórmula
Km. totals infraestructures
Superfície terme municipal (Km2)

Font:

176

Institut Cartogràfic de Catalunya
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Indicador Les infraestructures i mobilitat 2
PERMEABILITAT DE LES INFRAESTRUCTURES DE MOBILITAT
Definició

Tendència desitjada

Determina el percentatge que sobre la longitud total
de les infraestructures viàries del municipi representa
la longitud dels elements que en els seu disseny
eviten l’efecte barrera, tals com túnels, falsos túnels,
viaductes o passos dissenyats especialment per a la
fauna.

Evolució/Resultat
Resultat: No es pot calcular (pendent desdoblament carretera C-31)
Any: 2010
Sistema
Municipi de Palamós
Paràmetre de càlcul

Periodicitat

Unitats

% Permeabilitat infraestructures de
mobilitat

Quinquennal

%

Fórmula
(Km. De túnels + Km viaductes + km passos de fauna

x 100

Km totals de les infraestructures viàries

Font: Ajuntament, Departament de Política Territorial i Obres Públiques, Institut
Cartogràfic de Catalunya i Consell Comarcal del Baix Empordà.
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Indicador Les infraestructures i mobilitat 3
DEPENDÈNCIA DE L’AUTOMÒBIL
Definició

Tendència desitjada

Comptabilitzar l’ús que es fa de l’automòbil pel que fa
a mobilitat obligada

Evolució/Resultat
Resultat: 88,27 %
Any: 2001

Sistema
Municipi de Palamós
Paràmetre de càlcul

Periodicitat

Unitats

Quinquennal

%

Fórmula
Núm. desplaçaments en automòbil
X100
Núm. desplaçaments totals

Font:

178

Institut d’Estadística de Catalunya
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Indicador Les infraestructures i mobilitat 4
ÍNDEX DE MOTORITZACIÓ
Definició

Tendència desitjada

Mostra la disposició de vehicles privats motoritzats, i
per tant la disponibilitat de la població a fer-los servir

Evolució/Resultat
Resultat*: 771,27 ‰
Any: 2009
Resultat per la comarca del baix Empordà: 835,46‰ (2009)

Sistema
Municipi de Palamós
Paràmetre de càlcul

Periodicitat

Unitats

Anual

‰

Fórmula
Núm. de vehicles
X1.000
Núm. habitatns

Font:

Institut d’Estadística de Catalunya.
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Indicador Les infraestructures i mobilitat 5
DOTACIÓ DE XARXA PER BICICLETES
Definició

Tendència desitjada

Calcular els kilòmetres de vies per bicicletes, quedant
reflectides així les intencions de l’administració
d’afavorir la mobilitat reduint l’ús del vehicle privat

Evolució/Resultat
Resultat: 0,032‰
Any: 2010

Sistema
Municipi de Palamós
Paràmetre de càlcul

Periodicitat

Unitats

Biennal

‰

Fórmula
Km. Carril bicicleta*
1.000 habitants

* En via urbana

Font:
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Ajuntament.
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Indicador Les infraestructures i mobilitat 6
TRANSPORT PÚBLIC INTERURBÀ
Definició
Avaluar el transport públic interurbà del municipi.

Evolució/Resultat
Resultat: 12,1
Any: 2010
Resultats en dies laborables

Sistema
Municipi de Palamós
Paràmetre de càlcul

Periodicitat
Anual

--

Fórmula
Núm. Autobusos que passen en un dia

Núm. de línies

Font:

Ajuntament
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Indicador Economia i Societat 1
TAXA D’ATUR
Definició

Tendència desitjada

Calcula el percentatge anual d’aturats en el municipi
sobre el total de població en edat de treballar.

Evolució/Resultat
Resultat: 10,57%
Any: 2009

Sistema
Municipi de Palamós
Paràmetre de càlcul
Percentatge d’aturats sobre
població en edat de treballar

Periodicitat

Unitats

Anual

%

la

Fórmula
Nº aturats de Palamós x 100
Núm. d’habitants de 16 a 64 anys

Font:
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Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT)
Departament de Treball (Generalitat de Catalunya)
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Indicador Economia i Societat 2
EMPRESES AMB SGAM O ISO 14000
Definició

Tendència desitjada

Calcula el percentatge d’empreses del municipi que
tenen un sistema de gestió mediambiental reconegut
o una ISO 14000.

Evolució/Resultat
Resultat: No es disposa de dades sobre el sector privat
Any:

Sistema
Municipi de Palamós
Paràmetre de càlcul

Periodicitat

Unitats

Biennal

%

Empreses amb SGAM o ISO 14000

Fórmula
Nº empreses amb SGAM o ISO 14000

x 100

Nº total d’empreses

Font:

Ajuntament de Palamós
Direcció General de Qualitat Ambiental
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Indicador Economia i Societat 3
GRAU D’AUTOCONTENCIÓ ECONÒMICA
Definició

Tendència desitjada

Calcula el grau de dependència exterior del municipi
per raons de treball

Evolució/Resultat
Resultat: 40,95%
Any: 2001

Sistema
Municipi de Palamós
Paràmetre de càlcul

Periodicitat

Unitats

Població resident que treballa al
municipi

Biennal

%

Fórmula

Població resident ocupada que treballa al municipi x 100
Població resident ocupada total

Font:
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Institut d’Estadística de Catalunya
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Indicador Economia i Societat 4
NIVELL D’EDUCACIÓ DE LA POBLACIÓ
Definició

Tendència desitjada

Càlcul del percentatge de població major de 16 anys
que té els estudis obligatoris acabats.
D’aquest mateix indicador es pot calcular un
subindicador que inclogui el % d’habitants amb
estudis universitaris.
Evolució/Resultat
Resultat: 54,88 %
Resultat d’habitants amb estudis universitaris: 7,46 %
Any: 2001
Sistema
Municipi de Palamós
Paràmetre de càlcul
Població
acabats

amb

estudis

Periodicitat

Unitats

Biennal

%

obligatoris

Fórmula
Nombre d’habitants>16 anys amb estudis obligatoris acabats

x 100

Nombre total d’habitants

Font:

Idescat (Institut d’Estadística de Catalunya)
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Indicador Economia i Societat 5
GRAU D’ASSOCIACIONISME
Definició

Tendència desitjada

Establir una relació entre els habitants que té un
municipi i el seu nombre d’associacions.
Valors elevats d’aquest indicador mostren un elevat
grau d’inquietud social, i per tant dinamisme dins el
municipi. Cal tenir en compte però si el valor
augmenta perquè augmenten les associacions o
perquè disminueix el nombre d’habitants. En el cas
que disminuís el nombre d’habitants s’hauria
d’especificar.

=

Evolució/Resultat
Resultat: 0,48 %
Any: 2010
Sistema
Municipi de Palamós
Paràmetre de càlcul

Periodicitat

Unitats

Biennal

%

Associacions per habitant

Fórmula
Nombre d’associacions del municipi
Nombre total d’habitants

Font:
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Ajuntament de Palmós (2010)

x 100
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Indicador Economia i Societat 6
GRAU D’OCUPACIÓ DE L’HABITATGE
Definició

Tendència desitjada

Saber el percentatge d’habitatges ocupats que hi ha
en un municipi.
Permet caracteritzar la vitalitat i el sentit de
pertinença dels ciutadans al municipi, i per l’altre
dóna informació directe del grau d’ocupació.
Evolució/Resultat
Resultat: 51,55 % (corresponents a primera residència)
71,38 % (corresponents a primera i segona residència)
Any: 2001
Sistema
Municipi de Palamós
Paràmetre de càlcul

Periodicitat

Unitats

Biennal

%

Grau d’ocupació de l’habitatge

Fórmula
Núm. d’habitatges ocupats

x 100

Núm. total d’habitatges

Font:

Idescat (Institut d’Estadística de Catalunya)
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Indicador Economia i Societat 7
SISTEMA DE PROTECCIÓ SOCIAL
Definició

Tendència desitjada

Establir una relació entre els diners municipals
invertits en protecció social i el nombre d’expedients
que s’obren en el període d’un any.

=

Evolució/Resultat
Resultat: Manquen dades
Any:
Sistema
Municipi de Palamós
Paràmetre de càlcul

Periodicitat

€ destinats a protecció social pel
nombre d’expedients del mateix any

Biennal

Fórmula
€ destinats a protecció social
Nombre d’expedients oberts en 1 any

Font:
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Ajuntament de Palamós

Unitats
€/expedients anuals
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Indicador Economia i Societat 8
EQUIPAMENTS ASSISTENCIALS
Definició

Tendència desitjada

Establir una relació entre els equipaments que té el
municipi i el seu nombre d’habitants.
Per al càlcul d’aquest indicador es considerarà
equipament assistencial municipal: centres d’atenció
ciutadana, centres cívics, casals, sales polivalents,
C.A.P (Centre d’Atenció Primària), escoles bressol,
centres d’atenció a la dona, als immigrants, etc.

=

Evolució/Resultat
Resultat: 0,08 %
Any: 2010

Sistema
Municipi de Palamós
Paràmetre de càlcul
Equipaments
d’habitants

per

Periodicitat

Unitats

Biennal

%

nombre

Fórmula
Nombre d’equipaments

x 100

Nombre d’habitants del municipi

Font:

Ajuntament de Palamós (2010)
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Indicador Petjada ecològica – Aigua 1
CONSUM D’AIGUA PER HABITANT
Definició

Tendència desitjada

Calcula el consum d’aigua en litres per habitant i dia
del municipi

Evolució/Resultat
Resultat: 3800,92 litres/habitant/dia
Any: 2009

Sistema
Municipi de Palamós
Paràmetre de càlcul

Periodicitat

Unitats

Biennal

litres/habitant/dia

Aigua consumida per habitant i dia

Fórmula

Aigua consumida al municipi (litres)
Núm. Habitants x 365 dies

Font:
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CAPSA
Ajuntament de Palamós
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Indicador Petjada ecològica – Aigua 2
AIGÜES DEPURADES PER HABITANT
Definició

Tendència desitjada

Relació entre el volum d’aigües depurades (incloent
les aigües domèstiques i les industrials connectades a
la xarxa) i el nombre d’habitants equivalents al
municipi.

Evolució/Resultat
Resultat: 93,38 m3/habitant (calculat a partir dels habitants censats als municipis
que aboquen a la EDAR de Palamós)
No es disposa de dades per calcular % habitants connectats
Any: 2009
Sistema
Municipi de Palamós
Paràmetre de càlcul
Relació
d’aigües
habitants

depurades

Periodicitat

Unitats

Biennal

m3/habitant
%

i

% d’habitants connectats
Fórmula

Volum d’aigua depurada anualment (m3)
Núm. Habitants

Núm. habitants connectats
Núm. habitants total
Les dades de la EDAR de Palamós gestionada per l’empresa d’Aigües de la
Costa Brava S.A., corresponen a les aigües recollides en varis municipis de
l’Empordà.
Font:

Consorci de la Costa Brava.
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Indicador Petjada ecològica – Energia 3
ÚS D’ENERGIES RENOVABLES
Definició

Tendència desitjada

Avaluació del consum energètic de la població que
prové de fonts renovables

Evolució/Resultat
Resultat: No es disposa de dades
Any:

Sistema
Municipi de Palamós
Paràmetre de càlcul

Periodicitat

Unitats

Consum energètic provinent de
fonts renovables

Biennal

Teps / habitant

Fórmula

Energia provinent de fonts renovables
Nombre total d’habitants

Font:
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Ajuntament de Palamós
Empreses subministradores d’energia
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Indicador Petjada ecològica – Energia 4
CONTAMINACIÓ LUMÍNICA
Definició

Tendència desitjada

Conèixer el percentatge d’il·luminació exterior d’un
municipi que compleix la Llei 6/2001 i el seu
reglament respecte el total d’enllumenat del poble

Evolució/Resultat
Resultat: No es diposa de dades
Any:

Sistema
Municipi de Palamós
Paràmetre de càlcul

Periodicitat

Unitats

Biennal

%

Enllumenat adaptat a la normativa

Fórmula

Nº llums adaptades a la normativa x 100
Nº total de llums al municipi

Font:

Ajuntament de Palamós
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Indicador Petjada ecològica – Residus 5
RESIDUS GENERATS PER HABITANT I DIA
Definició

Tendència desitjada

Dóna un valor dels kilograms de residus que es
generen per habitant i dia en un municipi

Evolució/Resultat
Resultat: 2,08 kg/hab/dia
Any: 2009

Sistema
Municipi de Palamós
Paràmetre de càlcul

Periodicitat

Unitats

Anual

kg/habitant/dia

Residus generats per habitant i dia

Fórmula

Kg anuals de residus municipals produïts
Núm. Habitants x 365 dies

Font:
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Indicador Petjada ecològica – Residus 6
PERCENTATGE DE RECOLLIDA SELECTIVA
Definició

Tendència desitjada

Percentatge de residus municipals generats que es
recullen selectivament

Evolució/Resultat
Resultat: 27,23%
Any: 2009

Sistema
Municipi de Palamós
Paràmetre de càlcul

Periodicitat

Unitats

Anual

%

Percentatge de recollida selectiva

Fórmula

T anuals de residus municipals de recollida selectiva x 100
T anuals de residus municipals produïts

Font:

Agència de Residus de Catalunya
Ajuntament de Palamós

195

Agenda 21 de Palamós. PLA D’ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENBILITAT

Indicador Petjada ecològica – Residus 7
SOSTENIBILITAT EN LA GESTIÓ DELS RESIDUS RAMADERS
Definició

Tendència desitjada

Grau de sostenibilitat d’un municipi pel que fa als
seus residus ramaders, controlar si els residus que es
generen al municipi poden ser usats en els camps de
conreu del mateix

Evolució/Resultat
Resultat: 0,00024 Tn/ha
Any: 2009

Sistema
Municipi de Palamós
Paràmetre de càlcul

Periodicitat

Unitats

Anual

T N / ha

Tones de Nitrogen per hectàrea

Fórmula

T anuals de residus ramaders generats
Superfície agrària útil

Pel càlcul de l’indicador es necessita:
Nº de caps de bestiar censats al municipi i tipus
Superfície agrària útil i percentatge de conreu de secà i de regadiu

Font:
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Indicador Governabilitat sostenible 1
PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Definició

Tendència desitjada

Mesurar el grau de participació de la ciutadania en les
qüestions municipals, ja siguin de caire ambiental,
econòmic o social.
Per una banda es proposa comptabilitzar el nombre
de convocatòries de participació ciutadana, i per
l’altre el nombre d’assistents a les diferents reunions.
Evolució/Resultat
Resultats: No es disposen de dades per
a realitzar aquest càlcul

Sistema
Municipi de Palamós
Paràmetre de càlcul

Periodicitat

Unitats

Anual

%

Grau de participació ciutadana

Fórmula
Nombre assistents a les reunions
x 100
Nombre de convocatòries de participació

Font:
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Indicador Governabilitat sostenible 2
GRAU DE DESENVOLUPAMENT DE LES ACCIONS DEL PALS
Definició

Tendència desitjada

Conèixer quin percentatge de les accions proposades
en el PALS s’han desenvolupat des de l’aprovació de
l’Agenda 21 Local fins al final de l’any en que es fa el
càlcul.
Evolució/Resultat
Resultats: 0
Any: 2010

Sistema
Municipi de Palamós
Paràmetre de càlcul

Periodicitat

Unitats

Anual

%

Percentatge d’accions realitzades

Fórmula

Nombre accions realitzades
x 100
Nombre d’accions totals proposades

Font:
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Indicador addicional 1
COEFICIENT D’ESPECIALITZACIÓ DE L’ECONOMIA LOCAL
Definició

Tendència desitjada

Especialització econòmica d’una unitat censal del
municipi, o del propi municipi, en relació a l’activitat
econòmica que es desenvolupa en l’agrupació de
municipis

Evolució/Resultat
Resultats: Any 2008
ZONES DE
AGRICULTURA INDÚSTRIA CONSTRUCCIÓ SERVEIS
REFERÈNCIA
Baix Empordà
0,11
0,19
0,11
0,18
Catalunya
0,03
0,01
0,03
0,02

Sistema
Municipi de Palamós, Baix Empordà i Catalunya.
Paràmetre de càlcul

Periodicitat

Unitats

Percentatge d’especialització de
cada sector

Anual

%

Fórmula

Població segons activitat econòmica analitzada de la unitat censal x 100
Població dedicada a l’activitat econòmica analitzada en el municipi

Font:
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Indicador addicional 2
COMPRA VERDA I COMERÇ JUST MUNICIPAL
Definició

Tendència desitjada

Diners gastat anualment per l’Ajuntament en
productes respectuosos amb el medi ambient,
reciclats, ecològics, etc. i productes provinents del
comerç just.

Evolució/Resultat
Resultats: No es disposen de dades

Sistema
Municipi de Palamós
Paràmetre de càlcul

Periodicitat

Unitats

Despeses en productes ecològics i
comerç just

Anual

€

Fórmula
€ destinats a productes “verds” i comerç just

Font:
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Indicador addicional 3
EFICIÈNCIA TURÍSTICA
Definició

Tendència desitjada

Determina quina ha estat l’ocupació de les places
d’allotjament
del
municipi.
Està
directament
relacionat amb l’estacionalitat de turisme

Evolució/Resultat
Resultats: No es disposa de dades

Sistema
Municipi de Palamós
Paràmetre de càlcul

Periodicitat

Unitats

Places d’allotjament turístic
ocupades

Anual

%

Fórmula
places ocupades o pernoctacions x 100
Nº total de places d’allotjament turístic del municipi

Font:
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