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DIAGNOSI ESTRATÈGICA DE L’AGENDA 21 LOCAL DE LLORET DE MAR  
    
 

1111 INTRODUCCIÓINTRODUCCIÓINTRODUCCIÓINTRODUCCIÓ    
 
Aquest document constitueix el segon volum de L’Agenda 21 de Lloret de Mar i Tossa de Mar i 
correspon a la diagnosi estratègica del municipi de Lloret de Mar. 
 
Partint de la descripció i l’anàlisi de la situació actual del municipi, recollida de manera extensa i 
detallada en el primer volum de l’Agenda 21 (el volum de Memòria Descriptiva), a continuació es 
realitza diagnosi de la situació actual i de les tendències observades en el seu conjunt, posant 
èmfasi a l’enfocament territorial i ambiental que es considera clau a l’hora d’interpretar  el 
desenvolupament de Lloret de Mar  amb criteris de sostenibilitat. 
 
La diagnosi de cadascun dels capítols temàtics  consta de:  
 
a) Un breu resum de la situació actual i els aspectes rellevants observats en cadascun dels apartats 
de la memòria descriptiva. 
 
b)Un apartat amb els criteris i principis de sostenibilitat que en relació al tema en qüestió caldria 
tenir en consideració alhora de valorar la realitat municipal i concretar les actuacions del Pla 
d’acció.  
 
c) Una diagnosi municipal, en format d’enunciats, on es fa una valoració i interpretació dels 
resultats i aspectes analitzats i s’introdueixen propostes o mesures que caldria desenvolupar 
(concreció en el Pla d’acció ambiental) i portar a terme per a la millora ambiental del municipi. 
 
d) Una valoració final, en format de punt forts i àrees de millora per cadascun dels aspectes 
analitzats. 
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2222 ASPECTES DE SOSTENIBASPECTES DE SOSTENIBASPECTES DE SOSTENIBASPECTES DE SOSTENIBILITAT AMBIENTALILITAT AMBIENTALILITAT AMBIENTALILITAT AMBIENTAL    
 

2.1 TERRITORI 

2.1.1 RESUM DE LA SITUACIÓ ACTUAL 
 
Lloret de Mar presenta un territori divers altament humanitzat. Per una banda, compta amb 
paisatges d’alta qualitat  associats al litoral sud de la costa brava i als boscos mediterranis de pins 
i alzines i, per altra banda, el factor humà ha condicionat fortament aquests paisatges amb una 
elevada diversitat d’assentament i activitats, dispersos en gran part del territori municipal.  
 
El fort creixement urbanístic que ha patit el territori de Lloret des de mitjans del segle XX ha 
implicat un alt consum de sòl destinat a zones residencials turístiques, en forma d’urbanitzacions, 
apartaments i hotels. No obstant, el planejament general (POUM) aprovat l’any 2006 redueix, en la 
mesura del possible, les expectatives de creixement urbanístic i prioritza el manteniment d’espais 
oberts continus entre ells, així com el trencament del continu urbà al litoral. 
 
La qualitat del paisatge urbà és heterogènia en funció del barri o urbanització que es tracti. Els 
carrers del centre es veuen “envaïts” per elements propis del turisme, tals com rètols, tendals, 
aparadors de botigues, etc, amb certa degradació d’alguns edificis antics. Altres zones com la del 
barri de Fenals es caracteritzen per una estructura urbana moderna, més esponjada i una qualitat 
urbana considerable, a pesar que la joventut de la majoria dels edificis implica també una menor 
fortalesa identitària. El cas de les urbanitzacions caldria ser estudiat en detall, una per una, en 
alguns casos presenten mancances visibles a nivell urbanístic com ara asfaltat deficient, carrers 
sense sortida, acumulació de cartells dispars, mancança de voreres i heterogeneïtat de tanques de 
les finques, esdevenint-se un paisatge que en alguns casos pot arribar a ser caòtic. 
 
En definitiva, el territori urbà de Lloret de Mar presenta algunes mancances a nivell de qualitat de 
paisatge urbà, així com d’accés als serveis i equipaments, que poden esdevenir oportunitats si es 
gestionen correctament, tot aprofitant oportunitats com la que suposa la recent aprovada Llei de 
regularització i millora d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics. 
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2.1.2 OBJECTIUS GENERALS I ESPECÍFICS 
 
ObjectiusObjectiusObjectiusObjectius generals generals generals generals    

� Fer compatible el desenvolupament urbà amb la protecció dels espais de valor ecològic i la seva 
connectivitat ecològica, funcional i paisatgística. 

� Maximitzar l’eficiència en el consum de nou sòl necessari per absorbir els creixements urbanístics i 
combinar-la amb estratègies de densificació de teixits urbans existents. 

� Planificar i executar la dotació d’infraestructures de serveis sectorials necessàries: abastament i 
sanejament d’aigua, gestió de residus, vialitat i enllumenat públic, etc. 

� Protegir i potenciar el patrimoni cultural del municipi. 

 

    
Objectius específicsObjectius específicsObjectius específicsObjectius específics    

� Invertir la progressiva artificialització que afecta el sòl rústic. 

� Millorar la qualitat urbana del municipi. 

� Potenciar la xarxa de senders i camins rurals i històrics. 

� Millorar qualitativament les zones verdes de fora del nucli urbà i els espais de transició a l’entorn rural. 
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2.1.3 DIAGNOSI ESTRATÈGICA 
 
• L’anàlisi dels usos del sòl mostra un elevat recobriment de terrenys forestals. L’anàlisi dels usos del sòl mostra un elevat recobriment de terrenys forestals. L’anàlisi dels usos del sòl mostra un elevat recobriment de terrenys forestals. L’anàlisi dels usos del sòl mostra un elevat recobriment de terrenys forestals. Ocupant el 80% 

del territori. Aquest valor contrasta amb l’elevada dispersió d’usos urbans i artificials, que 
comporta el continu trencament de la continuïtat forestal. L’abandonament de l’explotació 
silvícola junt amb l’elevada freqüentació de l’entorn forestal atesa la dispersió d’activitats i 
usos urbans presents al territori de Lloret de Mar impliquen un alt risc d’incendi forestal. 

 
 
• Els conreus, amb una reduïda presència en el conjunt del territori municipal (3%), s’ubiquen a Els conreus, amb una reduïda presència en el conjunt del territori municipal (3%), s’ubiquen a Els conreus, amb una reduïda presència en el conjunt del territori municipal (3%), s’ubiquen a Els conreus, amb una reduïda presència en el conjunt del territori municipal (3%), s’ubiquen a 

les zones més planeres lliures d’ocupació urbana. les zones més planeres lliures d’ocupació urbana. les zones més planeres lliures d’ocupació urbana. les zones més planeres lliures d’ocupació urbana. Aquests espais ocupen el 3% del territori 
(147,5 ha) i configuren un mosaic que en alguns casos es combina amb els terrenys forestals i 
en d’altres trenca el continu urbà, desenvolupant un important paper paisatgístic, d’augment 
de la biodiversitat i de barrera en la propagació d’incendis. 
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• El Pla director urbanístic del sistema costaner protegeix 7 unitats de sòl no urbanitzable El Pla director urbanístic del sistema costaner protegeix 7 unitats de sòl no urbanitzable El Pla director urbanístic del sistema costaner protegeix 7 unitats de sòl no urbanitzable El Pla director urbanístic del sistema costaner protegeix 7 unitats de sòl no urbanitzable 
costaner que el POUM respecta classificantcostaner que el POUM respecta classificantcostaner que el POUM respecta classificantcostaner que el POUM respecta classificant----les com a sòl no urbanitzableles com a sòl no urbanitzableles com a sòl no urbanitzableles com a sòl no urbanitzable. Aquestes peces no 
urbanitzables ocupen 356,01 ha situades a primera i segona línia de costa. Únicament una 
unitat de sòl costaner especial definida pel Pla director es manté com a sòl urbà i urbanitzable 
al POUM, la unitat CE-92 La Montgoda – Costa Marcona. Aquest sector que se situa en un dels 
pocs connectors entre el mar i l’interior forestal de Lloret de Mar és, no obstant, qualificat en la 
seva major part com a zona verda pel POUM. 

 
 
• L’espai entre la carretera GIL’espai entre la carretera GIL’espai entre la carretera GIL’espai entre la carretera GI----682 i la línia de costa es troba 682 i la línia de costa es troba 682 i la línia de costa es troba 682 i la línia de costa es troba densamentdensamentdensamentdensament ocupat per usos urbans. ocupat per usos urbans. ocupat per usos urbans. ocupat per usos urbans. 

La major concentració urbana s’estructura a partir de l’encreuament de les carreteres GI-682 i 
C-63, estenent-se densament al llarg de la costa i de manera dispersa a l’interior. 

 
 
• El casc antic i el barri de la Riera El casc antic i el barri de la Riera El casc antic i el barri de la Riera El casc antic i el barri de la Riera presenten lapresenten lapresenten lapresenten la major  major  major  major concentracióconcentracióconcentracióconcentració d’activitats comercials,  d’oci  d’activitats comercials,  d’oci  d’activitats comercials,  d’oci  d’activitats comercials,  d’oci 

nocturn, de restauracinocturn, de restauracinocturn, de restauracinocturn, de restauració i d’allotjament turístic.ó i d’allotjament turístic.ó i d’allotjament turístic.ó i d’allotjament turístic. La resta de barris del nucli acullen aquestes 
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activitats de manera menys concentrada, en canvi, aquestes rarament es localitzen a les 
urbanitzacions. 

 
• El conjunt de 32 urbanitzacions identificades tenen una extensió de 1.092 ha,El conjunt de 32 urbanitzacions identificades tenen una extensió de 1.092 ha,El conjunt de 32 urbanitzacions identificades tenen una extensió de 1.092 ha,El conjunt de 32 urbanitzacions identificades tenen una extensió de 1.092 ha, això significa  això significa  això significa  això significa 

l’ocupació del 22% del territori municipal i el 72% del total de sòl urbà i urbanitzable. l’ocupació del 22% del territori municipal i el 72% del total de sòl urbà i urbanitzable. l’ocupació del 22% del territori municipal i el 72% del total de sòl urbà i urbanitzable. l’ocupació del 22% del territori municipal i el 72% del total de sòl urbà i urbanitzable. Dit d’una 
altra manera, el 81% del sòl urbà i urbanitzable correspon a urbanitzacions. No obstant, tan 
sols el 18% de la població viu en alguna d’aquestes urbanitzacions. 

22 %

5%

73 %

sòl urbà i urbanitzable (urbanitzacions)  
• El POUM identifica 9 urbanitzacions amb deficiències i 5 urbanitzacions amb deficiències El POUM identifica 9 urbanitzacions amb deficiències i 5 urbanitzacions amb deficiències El POUM identifica 9 urbanitzacions amb deficiències i 5 urbanitzacions amb deficiències El POUM identifica 9 urbanitzacions amb deficiències i 5 urbanitzacions amb deficiències 

notables.notables.notables.notables. Les urbanitzacions amb deficiències sovint tenen prestació de serveis al voltant del 
90%, mentre que les urbanitzacions amb notables deficiències tenen mancances importants 
amb serveis urbanístics. La llei de regularització i millora d’urbanitzacions amb dèficits 
urbanístics, aprovada pel Ple del Parlament en data 4 de març de 2009, significa una 
oportunitat alhora de millorar les deficiències detectades. 

 
• El municipi es caracteritza per un relativament elevat índex de saturació del sòl.El municipi es caracteritza per un relativament elevat índex de saturació del sòl.El municipi es caracteritza per un relativament elevat índex de saturació del sòl.El municipi es caracteritza per un relativament elevat índex de saturació del sòl. El sòl urbà i 

urbanitzable del municipi ocupen el 27% del territori municipal, molt per sobre de les mitjanes 
de la Selva i les Comarques Gironines. En canvi, l’índex de saturació que mostra el sòl urbà 
respecte el total de sòl urbà i urbanitzable (IS2) dóna resultats més elevats que la mitjana de la 
Selva i dels Comarques Gironines, això implica un menor creixement en valors relatius (en 
comparació amb el sòl urbà actual). 
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ÀmbitÀmbitÀmbitÀmbit    IS 1IS 1IS 1IS 1    IS 2IS 2IS 2IS 2    

Lloret de Mar 0,272 0,837 

Lloret de Mar, Tossa de Mar i Blanes1 0,208 0,822 

La Selva2 0,080 0,481 

Comarques Gironines3 0,053 0,582 

 
• El El El El Pla d’ordenació urbanística municipal (Pla d’ordenació urbanística municipal (Pla d’ordenació urbanística municipal (Pla d’ordenació urbanística municipal (POUMPOUMPOUMPOUM)))) de 2006  de 2006  de 2006  de 2006 mostra mostra mostra mostra lalalala voluntat de reduir les  voluntat de reduir les  voluntat de reduir les  voluntat de reduir les 

previsions excessives de creixement urbà de Lloret apuntades al Pla general de 1985.previsions excessives de creixement urbà de Lloret apuntades al Pla general de 1985.previsions excessives de creixement urbà de Lloret apuntades al Pla general de 1985.previsions excessives de creixement urbà de Lloret apuntades al Pla general de 1985. Això es 
demostra amb la disminució efectiva de sòl urbà i urbanitzable que mentre en el Pla general de 
1985 ocupa el 36% (1.706 ha) del total del territori, en el POUM vigent és del 27% (1.303,2 
ha). 
El resultat de les enquestes a la ciutadania mostra una valoració molt negativa del ritme de 
creixement urbanístic, amb un 71,4% de les respostes que ho valoren malament i un 20,0% 
acceptable. 

 
• La qualificació del sòl no urbanitzable que efectua el POUM té en compte les peculiaritats del La qualificació del sòl no urbanitzable que efectua el POUM té en compte les peculiaritats del La qualificació del sòl no urbanitzable que efectua el POUM té en compte les peculiaritats del La qualificació del sòl no urbanitzable que efectua el POUM té en compte les peculiaritats del 

territori i en coherència estableix una regulació concreta per a cada zonaterritori i en coherència estableix una regulació concreta per a cada zonaterritori i en coherència estableix una regulació concreta per a cada zonaterritori i en coherència estableix una regulació concreta per a cada zona.... El sòl no urbanitzable 
es qualifica en: sòl dins del PEIN, agrícola, no urbanitzable comú, forestal, protecció del 
paisatge, càmping en sòl no urbanitzable, golf en sòl no urbanitzable, zona esportiva 
motoritzada can Daura i Masies de Lloret. 

 
 
• EL POUM inclou un Catàleg de béns del municipi.EL POUM inclou un Catàleg de béns del municipi.EL POUM inclou un Catàleg de béns del municipi.EL POUM inclou un Catàleg de béns del municipi. Aquest recull els elements inclosos als 

Inventaris de patrimoni arquitectònic (64) i arqueològic (18) de Catalunya així com d’altres 
elements d’interès local. 

                                                                        
1 Segons l’estat del planejament vigent de Lloret de Mar i Tossa de Mar i el POUM de Blanes aprovat 
inicialment. 
2 Segons l’estat del planejament l’any 2005. 
3 Segons l’estat del planejament l’any 2005. 
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• Les zones verdes majors d’1 ha estan a l’abast (a menys de 500 m) de la majoria de la Les zones verdes majors d’1 ha estan a l’abast (a menys de 500 m) de la majoria de la Les zones verdes majors d’1 ha estan a l’abast (a menys de 500 m) de la majoria de la Les zones verdes majors d’1 ha estan a l’abast (a menys de 500 m) de la majoria de la 
població.població.població.població. No obstant, moltes d’aquestes zones verdes situades en urbanitzacions s’han 
qualificat com a tal per evitar-ne la urbanització i no com a zones verdes urbanes accessibles a 
la població. L’enquesta realitzada a la ciutadania durant el procés d’elaboració de l’Agenda 21 
mostra una valoració de l’estat de les zones verdes, parcs i jardins en general com a acceptable 
(41,9%), amb valors considerable de malament (26,7%) i bé (20,0%). 

 
 
• Les urbanitzacions costaneres i, sobretot, les interiors, presenten una deficiència Les urbanitzacions costaneres i, sobretot, les interiors, presenten una deficiència Les urbanitzacions costaneres i, sobretot, les interiors, presenten una deficiència Les urbanitzacions costaneres i, sobretot, les interiors, presenten una deficiència 

d’equipaments respecte el nucli. d’equipaments respecte el nucli. d’equipaments respecte el nucli. d’equipaments respecte el nucli. Els equipaments sanitaris i docents es concentren sobretot al 
nucli mentre que els culturals, esportius i de lleure estan més distribuïts. 
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• El nucli urbà, i especialment el casc antic i el seu entorn immediat, presenten un paisatge urbà El nucli urbà, i especialment el casc antic i el seu entorn immediat, presenten un paisatge urbà El nucli urbà, i especialment el casc antic i el seu entorn immediat, presenten un paisatge urbà El nucli urbà, i especialment el casc antic i el seu entorn immediat, presenten un paisatge urbà 
envaït pel fenomen turenvaït pel fenomen turenvaït pel fenomen turenvaït pel fenomen turístic.ístic.ístic.ístic. Aquest fet es percep amb l’acumulació d’elements publicitaris a les 
façanes, la invasió dels espais públics amb expositors de productes, taulons d’anuncis i 
d’altres elements, amb una elevada heterogeneïtat de colors, formes i materials. Els resultats 
de la participació ciutadana mostren la preocupació per millorar el paisatge urbà, 
especialment a l’entrada del poble (zona de les Alegries) i segons les enquestes realitzades un 
41%  valora la qualitat de l’espai urbà malament i amb un acceptable un 37%. 

 
• El municipi no disposa d’un inventari de camins.El municipi no disposa d’un inventari de camins.El municipi no disposa d’un inventari de camins.El municipi no disposa d’un inventari de camins. Aquest instrument és d’utilitat a l’hora 

d’identificar i definir cartogràficament tots els camins presents, descriure’n les característiques 
(amplada, ferm...), jerarquitzar-los segons la seva importància i establir les condicions de 
gestió. 
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2.1.4 RESUM DE LA DIAGNOSI: PUNTS FORTS / PUNTS FEBLES 
 

Punts fortsPunts fortsPunts fortsPunts forts    
    
� Elevat recobriment de terrenys forestals al conjunt del territori municipal (80%). 

� Voluntat del POUM de 2006 de disminuir la cobertura urbana en relació al planejament general 
anterior. 

� La qualificació del sòl no urbanitzable té en compte les peculiaritats del territori. 

� Les zones verdes urbanes es troben, en general, ben distribuïdes en el conjunt del sòl urbà. 

    
Punts feblesPunts feblesPunts feblesPunts febles    
    
� Baixa presencia de conreus en el territori municipal (3%). 

� El territori es troba fortament urbanitzat, especialment a primera línia de mar i a l’entorn de les dues 
carreteres GI-682 i C-63. 

� Elevat consum de sòl per part de les urbanitzacions, que suposen el 22% del conjunt del territori. 

� Deficiència d’equipaments a les urbanitzacions, excepte pel que fa a equipaments esportius i de 
lleure. 

� El paisatge urbà del nucli i entorns es troba envaït pel fenomen turístic. 
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2.2 BIODIVERSITAT I PAISATGE 
 

2.2.1 RESUM DE LA SITUACIÓ ACTUAL 
 
Malgrat que tan sols una petita part del territori de Lloret de Mar es troba protegida mitjançant 
figures de protecció com el PEIN o la xarxa Natura 2000, els espais no urbanitzats del municipi 
tenen un especial paper pel que fa a la connectivitat entre els espais protegits existents, 
especialment entre el Massís de Cadiretes, Pinya de Rosa, la Tordera i el Massís del Montnegre i 
Corredor. A una escala local, també cal tenir en compte la funció connectora dels espais lliures que 
uneixen l’interior forestal amb la costa i el mar. 
 
Els hàbitats presents en major mesura al territori municipal són les pinedes mediterrànies i les 
suredes. Són destacables també aquells hàbitats associats als penya-segats costaners. Val a dir 
que el conjunt del territori forestal presenta, d’una banda, elevada densitat de biomassa per la 
baixa gestió del mateix i, d’altra banda, nombrosos espais de degradació i fragmentació causats 
per la dispersió d’activitats.  
 
Un altre tret característic és la presència de plantes invasores tals com el bàlsam o ungles de gat 
(Carpobrotus acinadiformis i C. edulis), el pitòspor (Pittosporum tobira), la figuera de moro 
(Opuntia ficus indica), l’herba de la Pampa o plomalls (Cordateria selloana), etc. Totes aquestes 
espècies es troben al litoral de Lloret mentre que l’interior presenta algunes clapes de cortadèria 
considerables. 
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2.2.2 OBJECTIUS GENERALS I ESPECÍFICS 
 
Objectius generalsObjectius generalsObjectius generalsObjectius generals    

� Minimitzar l’impacte ambiental de les activitats en sòl no urbanitzable. 

� Reforçar i potenciar els espais fluvials i litorals del municipi. 

� Protegir els espais naturals, agraris i no urbanitzables en general com a components de l’ordenació del 
territori. 

� Protegir el sòl forestal de valor per raons de biodiversitat, connectivitat ecològica, protecció del sòl, 
funcions hidrològiques i com a embornals de gasos efecte hivernacle. 

� Protegir els paisatges i donar directrius per a conservar i millorar la qualitat del paisatge en la totalitat 
del territori com a un valor social i un actiu econòmic del territori. 

� Garantir la permeabilitat ecològica del territori. 

� Protegir els espais naturals que tenen un interès especial i garantir la seva connectivitat ecològica 
mitjançant un sistema d’espais oberts de protecció especial. 

    
Objectius específicsObjectius específicsObjectius específicsObjectius específics    

� Promoure als propietaris de les zones forestals la redacció de plans tècnics de gestió i millora forestal 
(PTGMF) per tal de facilitar la millora de l’estructura arbrada i l’aplicació de criteris de sostenibilitat. 

� Protegir, millorar i potenciar les zones forestals del municipi. 

� Protegir i potenciar els espais agrícoles de la plana. 

� Regular les activitats en sòl no urbanitzable i minimitzar-ne els impactes ambientals que se’n deriven. 
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DIAGNOSI ESTRATÈGICA DE L’AGENDA 21 LOCAL DE LLORET DE MAR  
    
 

2.2.3 DIAGNOSI ESTRATÈGICA 
 
• Bona representació de boscos mediterranis i presència d’hàbitats típics de penyaBona representació de boscos mediterranis i presència d’hàbitats típics de penyaBona representació de boscos mediterranis i presència d’hàbitats típics de penyaBona representació de boscos mediterranis i presència d’hàbitats típics de penya----segats segats segats segats 

costanecostanecostanecostaners.rs.rs.rs. Bona part del territori presenta suredes (45%) i pinedes mediterrànies (26%) i com a 
valor a potenciar també hi és present l’hàbitat “Penya-segats de les costes mediterrànies 
colonitzats per vegetació, amb ensopegueres (Limonium spp.) endèmiques”. 

 

 
 
• Potencial del paisatge com a atractiu turístic i de qualitat de l’entornPotencial del paisatge com a atractiu turístic i de qualitat de l’entornPotencial del paisatge com a atractiu turístic i de qualitat de l’entornPotencial del paisatge com a atractiu turístic i de qualitat de l’entorn. El paisatge de muntanya, 

que pot arribar a ser força abrupte, i el paisatge de litoral de penya-segats i platges és un valor 
que cal conservar i mantenir, especialment aquelles zones que han quedat fora de la dispersió 
d’usos urbans i infraestructures. 
En el debat del I Fòrum ciutadà es va donar constància de l’impacte de les nombroses línies 
d’alta tensió aèries a l’entorn forestal i la necessitat de planificar el cablejat existent i previst 
per tal de minimitzar el seu impacte. 
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• Modesta representació dels espais protegits en el conjunt del territori municipal.Modesta representació dels espais protegits en el conjunt del territori municipal.Modesta representació dels espais protegits en el conjunt del territori municipal.Modesta representació dels espais protegits en el conjunt del territori municipal. La     presència 
del PEIN del Massís de Cadiretes (també xarxa Natura 2000) i del PEIN de Pinya de Rosa 
comporta la protecció legal de 106 ha, el 2,2% de la superfície municipal terrestre. La zona 
marina entre Lloret i Canyelles també es troba protegida. 

 

 
 
• Elevat interès del sòl no urbanitzat com a espais d’interès naturals i connectors ecològicsElevat interès del sòl no urbanitzat com a espais d’interès naturals i connectors ecològicsElevat interès del sòl no urbanitzat com a espais d’interès naturals i connectors ecològicsElevat interès del sòl no urbanitzat com a espais d’interès naturals i connectors ecològics. El 

catàleg d’espais d’interès natural i paisatgístic de la Costa Brava identifica 5 espais d’interès 
natural i 3 connectors ecològics presents al terme municipal. Importància dels espais litorals 
no urbanitzats que actuen de connectors entre el mar i la muntanya. 
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DIAGNOSI ESTRATÈGICA DE L’AGENDA 21 LOCAL DE LLORET DE MAR  
    
 

• Necessitat de potencNecessitat de potencNecessitat de potencNecessitat de potenciar la connectivitat entre espais d’interès natural i paisatgístic.iar la connectivitat entre espais d’interès natural i paisatgístic.iar la connectivitat entre espais d’interès natural i paisatgístic.iar la connectivitat entre espais d’interès natural i paisatgístic. 
Actualment, la dispersió d’activitats i usos urbans a tot el territori esdevé una barrera a la 
connectivitat ecològica i paisatgística entre els espais naturals. En aquest mateix sentit, el 
projecte d’ampliació de la C-32 fins a Lloret de Mar pot tenir un considerable efecte barrera 
atès que el recorregut previst implica la pertorbació dels espais connectors entre espais 
interiors (est-oest) i entre l’interior i el mar (nord-sud). Al I Fòrum de participació ciutadana es 
va apuntar la necessitat que la construcció d’aquesta infraestructura es desenvolupi amb el 
menor impacte possible. 

 
 
• Baixa gestió dels terrenys forestals.Baixa gestió dels terrenys forestals.Baixa gestió dels terrenys forestals.Baixa gestió dels terrenys forestals. La majoria dels terrenys forestals són de propietat privada, 

de manera que l’instrument de gestió forestal és el pla tècnic de gestió i millora forestal 
(PTGMF), dels quals a Lloret se n’apliquen tres. Pel que fa als terrenys públics, hi ha una forest 
gestionada pel Departament de Medi Ambient i Habitatge al nord-est del municipi. En conjunt, 
els tres PTGMF i la forest gestionada pel DMAH cobreixen 653,7 ha, el 13,4% de la superfície 
municipal. Els resultats de la participació ciutadana mostren una preocupació per millorar la 
gestió dels boscos i arranjar els camins forestals de cares a prevenir el risc d’incendi forestal i 
facilitar les tasques d’extinció. 
En relació amb la gestió forestal, la participació en el I Fòrum ciutadà va fer palesa la 
preocupació pels abocaments incontrolats als terrenys forestals, sobretot a l’entorn de les 
urbanitzacions. 
L’enquesta ciutadana mostra una valoració de l’entorn agroforestal del municipi majoritària 
entre acceptable (37,1%) i malament (35,2%). 
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• Recentment s’ha constituïtRecentment s’ha constituïtRecentment s’ha constituïtRecentment s’ha constituït un Consorci de municipis de gestió del Massís de Cadiretes  un Consorci de municipis de gestió del Massís de Cadiretes  un Consorci de municipis de gestió del Massís de Cadiretes  un Consorci de municipis de gestió del Massís de Cadiretes ––––    

Ardenya.Ardenya.Ardenya.Ardenya. Anteriorment s’havien fet alguns passos en aquest sentit, entre els quals la redacció 
d’un document de descripció i diagnosi del Pla estratègic del Massís de l’Ardenya – Cadiretes 
(2003) però fins ara mancava un ens de gestió permanent. 

 
• Bona oferBona oferBona oferBona oferta de senders de descoberta del patrimoni natural i culturalta de senders de descoberta del patrimoni natural i culturalta de senders de descoberta del patrimoni natural i culturalta de senders de descoberta del patrimoni natural i cultural.... Els Grans camins de 

l’aigua (Consell Comarcal de la Selva), les rutes BTT (CCS) i les rutes turístiques (Ajuntament) 
formen part d’aquesta xarxa de senders. Els resultats de la participació ciutadana mostren un 
preocupació per l’arranjament del camí de ronda tot donant continuïtat a tots els seus trams 
amb condicions de seguretat. 
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DIAGNOSI ESTRATÈGICA DE L’AGENDA 21 LOCAL DE LLORET DE MAR  
    
 

• Prohibició de les arts d’arrossegament a la zona des Vol de Tossa.Prohibició de les arts d’arrossegament a la zona des Vol de Tossa.Prohibició de les arts d’arrossegament a la zona des Vol de Tossa.Prohibició de les arts d’arrossegament a la zona des Vol de Tossa. El febrer de 2008 el Ministeri 
d’Agricultura, Alimentació i Pesca va establir la prohibició de la pesca mitjançant 
arrossegament a la zona compresa entre la punta de Santa Anna (Blanes) i l’Illa des Palomar 
(Tossa de Mar), garantint així la conservació dels prats marins de fanerògames existents en 
aquest àmbit.  
D’altra banda, el Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí està estudiant actualment 
l’ampliació de la Reserva marina de les Formigues. Aquesta reserva, que pren el nom de 
l’agrupació d’illetes situades al davant de la costa en el límit entre Palafrugell i Palamós, 
s’ampliarà fins a Sant Feliu de Guíxols. No obstant, s’està estudiant la possibilitat d’incloure-hi 
també el litoral de Tossa de Mar. 
 

• El medi marí presenta un potencial de qualitat ecològica que cal aprofitar. El medi marí presenta un potencial de qualitat ecològica que cal aprofitar. El medi marí presenta un potencial de qualitat ecològica que cal aprofitar. El medi marí presenta un potencial de qualitat ecològica que cal aprofitar. El Pla d’ordenació 
de recursos naturals i paisatgístics ha avaluat l’estat del litoral i en conclou una qualitat 
mitjana que ha disminuït en alguns trams de costa entre els anys 2000 i 2005. D’entre les 
accions que proposa el pla s’inclou la iniciativa de desenvolupar accions de rehabilitació 
d’àrees litoral, incidir en campanyes educatives per al seu coneixement i tendir a un turisme 
compatible amb aquests valors. En el marc del I Fòrum de participació ciutadana de l’Agenda 
21 es va insistir en la necessitat de millorar l’estat del medi marí, especialment en les zones de 
penya-segats ateses les agressions de la pesca amb teranyina i l’abocament incontrolat lligat a 
l’activitat turística. La valoració de l’entorn litoral del municipi per part de la població reflectida 
en els resultats de l’enquesta de l’Agenda 21 mostra una valoració majoritària entre acceptable 
(40,0%) i bé (35,2%). 
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RESUM DE LA DIAGNOSI: PUNTS FORTS / PUNTS FEBLES 
 

Punts fortsPunts fortsPunts fortsPunts forts    
    
� Important presència de boscos mediterranis de pins i suredes i hàbitats de penya-segats costaners. 

� Potencial del paisatge com a atractiu turístic i de qualitat de l’entorn. 

� Interès dels espais no urbanitzats, especialment pel què fa a la connectivitat entre PEIN. 

� Bona oferta de senders de descoberta del patrimoni natural i cultural. 

� Recent creació d’un ens de gestió del Massís de Cadiretes – l’Ardenya. 

 

    
Punts feblesPunts feblesPunts feblesPunts febles    
    
� Escassa protecció legal del territori mitjançant el PEIN i la xarxa Natura 2000. 

� Baix nombre d’instruments de gestió dels terrenys forestals. 

� Elevat risc d’incendi forestal. 
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DIAGNOSI ESTRATÈGICA DE L’AGENDA 21 LOCAL DE LLORET DE MAR  
    
 

2.3 MEDI FÍSIC I RISCOS AMBIENTALS 
 

2.3.1 RESUM DE LA SITUACIÓ ACTUAL 
 
El municipi de Lloret de Mar físicament es caracteritza per a ser un municipi amb un relleu 
accidentat i muntanyós. La zona de la costa, pertanyent a l’anomenada Costa Brava, està 
composada per una morfologia molt característica: les platges concentrades a les 
desembocadures dels torrents i zones rocoses amb penya-segats escarpats.  
 
La hidrologia superficial del municipi es caracteritzada per cursos fluvials de rieres i torrents 
intermitents amb un important índex d’estiatge i variabilitat de cabal. A nivell de la hidrologia 
subterrània els aqüífers de la zona són al�luvials i presenten una vulnerabilitat alta  en base 
fonamentalment al seu caràcter lliure, connectat amb el riu i el relativament baix gruix no saturat 
que presenten. Alhora hi ha un risc remarcable de salinització, per intrusió marina dels aqüífers en 
les formacions presents al final de les rieres durant les èpoques de major consum.  
 
Es denomina risc a qualsevol situació que representa una amenaça per a la seguretat i el benestar 
de les persones. Segons el seu origen els riscos poden ser de dos tipus: naturals, com a 
conseqüència de processos naturals (inundacions, sismes, erupcions volcàniques,...); i 
tecnològics, derivats de l’activitat antròpica (incendis, transport de mercaderies perilloses, 
contaminació de sòls i aigües,...). 
 
A l’hora de valorar el tipus de risc no només es té en compte la seva perillositat sinó també la 
vulnerabilitat intrínseca    del medi envers una situació crítica. L’avaluació dels riscos ambientals és 
molt important en tant que aquests tenen una gran incidència sobre el territori, al mateix temps 
que es troben relacionats amb la protecció civil. En definitiva, la valoració del risc s’ha d’entendre 
com un instrument de planificació i de prevenció. 
 
Lloret de Mar es pot considerar com un municipi amb un grau moderat de riscos ambientals, 
malgrat que de manera aïllada pot presentar algunes situacions de risc puntual per incendis 
forestals, avingudes, riscos geològics i contaminació accidental d’aigües marines. 
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2.3.2 OBJECTIUS GENERALS I ESPECÍFICS 
 
Objectius generalsObjectius generalsObjectius generalsObjectius generals    

� Integrar l’avaluació dels riscos ambientals a la planificació territorial. 

� Elaborar estratègies de prevenció i actuacions de control ben planificades amb la finalitat de 
minimitzar efectes i danys. 

� Millorar les eines de diagnòstic que facilitin el disseny dels plans d’actuació municipals . 

� Optimitzar els mecanismes de resposta davant una determinada situació de risc. 

� Vetllar que els riscos derivats d’activitats antròpiques no repercuteixin en el medi, principalment en les 
àrees més vulnerables 

� Sensibilitzar a la ciutadania sobre els tipus de risc i les seves implicacions sobre el medi i les persones. 

    
Objectius específicsObjectius específicsObjectius específicsObjectius específics    

� Establir un programa de neteja i manteniment de les lleres municipals per tal de minimitzar el risc 
d’inundació. 

� Dur a terme el manteniment i la renovació de les infraestructures de prevenció d’incendis. 

� Vetllar per una bona coordinació entre els diferents agents que participen en les tasques d’extinció 
d’incendis (bombers, ADF, voluntaris) i, per extensió, enfront qualsevol situació d’emergència. 

� Delimitar les àrees susceptibles a presentar problemes d’estabilitat de vessants, definir les tipologies 
d’inestabilitats gravitatòries presents i establir protocols d’actuació. 

� Vetllar pel compliment normatiu em matèria de prevenció (incendis, pànic de multituds,..) en les 
edificacions i locals de concurrència pública, tant municipals com privats. 

� Desenvolupar plans i programes de prevenció i actuació enfront els riscos ambientals. 

� Actualitzar, aprovar i homologar els plans d’actuació municipals per a les diferents tipologies de risc 
existents en el municipi. 
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DIAGNOSI ESTRATÈGICA DE L’AGENDA 21 LOCAL DE LLORET DE MAR  
    
 

2.3.3 DIAGNOSI ESTRATÈGICA 
 
 
• Lloret de Mar es troba situat en una zona especiaLloret de Mar es troba situat en una zona especiaLloret de Mar es troba situat en una zona especiaLloret de Mar es troba situat en una zona especialment vulnerable al canvi climàtic,lment vulnerable al canvi climàtic,lment vulnerable al canvi climàtic,lment vulnerable al canvi climàtic, amb una 

especial incidència en: l’augment relatiu del nivell del mar, l’increment de la persistència de 
tempestes i la seva intensitat, més freqüència d’inundacions i una disminució del volum 
sedimentari disponible a les costes sorrenques. 

 
• La geomorfologia de la costa presenta una destacable i important entitat i peculiaritatsLa geomorfologia de la costa presenta una destacable i important entitat i peculiaritatsLa geomorfologia de la costa presenta una destacable i important entitat i peculiaritatsLa geomorfologia de la costa presenta una destacable i important entitat i peculiaritats degut a 

l’aparició de certes formes característiques i escarpades fruit de la naturalesa granítica del 
terreny. 

 
• Els sòls del municipi presenten uEls sòls del municipi presenten uEls sòls del municipi presenten uEls sòls del municipi presenten un elevat risc d’erosionabilitat n elevat risc d’erosionabilitat n elevat risc d’erosionabilitat n elevat risc d’erosionabilitat degut a la seva composició 

arenosa. Alhora es tracta de sòls poc edafitzats i pobres, no òptims per a la pràctica agrícola.  
 
• Un risc mitjà d’inundacions.Un risc mitjà d’inundacions.Un risc mitjà d’inundacions.Un risc mitjà d’inundacions. Segons el Pla Especial per a emergències d’Inundacions a 

Catalunya (INUNCAT), Lloret de Mar està catalogat com a municipi amb risc mitjà 
d’inundacions. 

 
• Un municipi declarat d’alt risc d’incendiUn municipi declarat d’alt risc d’incendiUn municipi declarat d’alt risc d’incendiUn municipi declarat d’alt risc d’incendi,    segons el    Pla especial d’emergències per a incendis 

forestals (INFOCAT). L’elevada càrrega de combustible, l’alta inflamabilitat i la continuïtat de la 
massa forestal, li confereixen aquest grau de risc. 

 
• Més de la meitat dels incendis forestals han estat ocasionats per negligènciesMés de la meitat dels incendis forestals han estat ocasionats per negligènciesMés de la meitat dels incendis forestals han estat ocasionats per negligènciesMés de la meitat dels incendis forestals han estat ocasionats per negligències,    un 27%    han 

estat intencionats i el 20% accidentals. 
 
• Risc sísmic moderatRisc sísmic moderatRisc sísmic moderatRisc sísmic moderat,    malgrat que    històricament s’han registrat alguns sismes, Lloret de Mar se 

situa en la zona 2 d’intensitat VI-VII, segons el mapa de zones sísmiques de Catalunya (les 
zones van de la 0 a la 4). 

 
• Baix risc geològic en general, però amb problemes focalitzats principalment als camins dBaix risc geològic en general, però amb problemes focalitzats principalment als camins dBaix risc geològic en general, però amb problemes focalitzats principalment als camins dBaix risc geològic en general, però amb problemes focalitzats principalment als camins de e e e 

rondarondarondaronda.    El municipi dominantment està configurat per una orografia accidentada coberta per 
una important massa forestal amb litologies rocoses i una baixa ocupació antròpica que 
contribueix a reduir l’erosió. No obstant, a nivell local es detecten problemes d’inestabilitat 
gravitatòria, associades a la dinàmica de vessants, en forma d’esllavissades, bolcades i 
caigudes de bloc. Aquestes àrees susceptibles a sofrir inestabilitats es concentren sobretot als 
camins de ronda.    

 
• Una façana marítima amb moderat rUna façana marítima amb moderat rUna façana marítima amb moderat rUna façana marítima amb moderat risc d’erosió i d’inundacióisc d’erosió i d’inundacióisc d’erosió i d’inundacióisc d’erosió i d’inundació. La zona litoral de Lloret de Mar 

més vulnerable se centra en trams de costa baixa sedimentària i en àrees amb un elevat grau 
d’urbanització. 
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• Un municipi poc vulnerable a la contaminació de sòlsUn municipi poc vulnerable a la contaminació de sòlsUn municipi poc vulnerable a la contaminació de sòlsUn municipi poc vulnerable a la contaminació de sòls. Segons les característiques 
geomorfològiques i litològiques    del municipi es considera que el substrat a nivell regional 
presenta una baixa permeabilitat. No obstant, no es descarta que a nivell local en zones de 
plana al�luvial, associades a la dinàmica hídrica dels corrents superficials, la permeabilitat dels 
materials sigui de moderada a elevada.    

 
• Vulnerabilitat dels aqüífers. Vulnerabilitat dels aqüífers. Vulnerabilitat dels aqüífers. Vulnerabilitat dels aqüífers. La vulnerabilitat intrínseca dels d’aqüífers que constitueixen la 

massa d’aigua subterrània    és alta, en base fonamentalment al seu caràcter lliure, connectat 
amb el riu i el relativament baix gruix no saturat que presenten.  

 
• Perill moderat a la contaminació accidental de les aigües marinesPerill moderat a la contaminació accidental de les aigües marinesPerill moderat a la contaminació accidental de les aigües marinesPerill moderat a la contaminació accidental de les aigües marines. Segons el Pla especial 

d’emergències per contaminació accidental de les aigües marines a Catalunya (CAMCAT) la 
façana marítima de la Selva presenta un grau de perill 2 (els graus van de l’1 al 4) i una 
vulnerabilitat ambiental de grau 5 (els graus van de l’1 al 5). 

 
• Baix risc d’accident associat al transport de mercaderies perillosesBaix risc d’accident associat al transport de mercaderies perillosesBaix risc d’accident associat al transport de mercaderies perillosesBaix risc d’accident associat al transport de mercaderies perilloses, segons el Pla especial 

d’emergències per transport de mercaderies perilloses (TRANSCAT). Lloret de Mar no es 
considera un municipi amb un flux important de mercaderies perilloses. 

 
• El municipi El municipi El municipi El municipi no disposa no disposa no disposa no disposa  de plans d’emergència de plans d’emergència de plans d’emergència de plans d’emergència. En el marc del Decret 210/99, de 27 de juliol, 

“els municipis amb més de 20.000 habitants i els que sense arribar a aquesta població tenen 
la consideració de turístics o els que són considerats de risc especial per la seva situació 
geogràfica o activitat industrial, segons la Comissió de Protecció Civil de Catalunya, han 
d’elaborar i aprovar plans bàsics d’emergència municipal”. Aquest pla bàsic d’emergència és 
un document general que determina els riscos d’àmbit municipal i adequa la resposta 
d’actuació, tot establint l’estructura jeràrquica i funcional dels recursos humans i materials. 

 
A banda del pla bàsic, un municipi com Lloret ha de disposar dels plans d’actuació municipal 
(PAM) per a riscos especials: inundacions (INUNCAT), incendis (INFOCAT), sismes (SISMICAT), 
nevades (NEUCAT) i contaminació aigües marines (CAMCAT). En el cas de Lloret ja s’han 
redactat i aprovat l’INUNCAT i el INFOCAT i es troben en fase de redacció la resta. 
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DIAGNOSI ESTRATÈGICA DE L’AGENDA 21 LOCAL DE LLORET DE MAR  
    
 

2.3.4 RESUM DE LA DIAGNOSI: PUNTS FORTS / PUNTS FEBLES 
 

Punts fortsPunts fortsPunts fortsPunts forts    
    
� El municipi acondicia periòdicament les seves lleres municipals.  

� El municipi té definides i cartografiades les franges de protecció de la majoria de les 
urbanitzacions sense continuïtat amb la trama urbana. 

� Pràcticament totes les urbanitzacions disposen de xarxa d’hidrants. 

� L’Ajuntament sol�licita periòdicament subvencions per al manteniment dels camins i pistes 
forestals del municipi 

� El municipi té catalogats una sèrie d’elements vulnerables envers els incendis i s’han dotat de 
perímetres de protecció. 

� El municipi compta amb un ampli ventall de mesures de prevenció d’incendis: Agrupacions 
de Defensa Forestal (ADF), punts d’aigua, punts de guaita i parc de bombers voluntaris. 

� El municipi no es troba inclòs en la designació de zones vulnerables en relació a la 
contaminació per nitrats procedents de fonts agràries segons els Decrets 283/1998 i 
476/2004 

� El municipi no es troba inclòs en la relació d’aqüífers protegits segons Decret 328/1988 

� No hi ha constància de sòls contaminats en el municipi 

� El municipi té redactat i homologat el seu Pla bàsic d’Emergències Municipal 

� El municipi té redactat i homologats l’INFOCAT i el INUNCAT, i estan en fase de redacció el 
SISMICAT, CAMCAT i NEUCAT.  

    
Punts feblesPunts feblesPunts feblesPunts febles    
 
� Risc de desbordament en el pont de la carretera de Blanes sobre la riera de Passapera a 

Fenals. 

� Les àrees més afectades pels incendis corresponen a les carreteres de Blanes a Lloret i de 
Tossa a Lloret, i la zona de Can Pelegrí sota el Puig de Castellet. 

� Les urbanitzacions no disposen de plans d’autoprotecció. 

� Es detecten problemes d’inestabilitat de vessants en el camí de ronda. 

� L’abocador controlat de Lloret està inclòs en l’Inventari d’Emissions i Fonts contaminants de 
Catalunya (EPER-CAT) 
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2.4 MOBILITAT 
 

2.4.1 RESUM DE LA SITUACIÓ ACTUAL 
S’observa un cert aïllament respecte als dos eixos principals de la xarxa viària bàsica territorial (AP-
7 i C-32). De la mateixa manera, cal posar de relleu que el municipi de Lloret de Mar està 
desconnectat de la xarxa ferroviària. Aquesta desconnexió està compensada per un servei de 
llançadora en el cas de la xarxa de rodalies de Barcelona, però el municipi no està ben connectat a 
la xarxa ferroviària de mitjana i llarga distància. 
 
Aquest aïllament relatiu explica en part les altes taxes d’autocontenció i d’autosuficiència. En 
efecte, l’anàlisi de la mobilitat des del punt de vista laboral permet construir dos indicadors de 
dependència (autocontenció i autosuficiència) que són especialment alts en el cas de Lloret de 
Mar, molt per sobre de la mitjana comarcal i d’altres municipis de referència com Blanes o 
Maçanet. 
 
Lloret és un municipi amb una forta variació estacional de població i, per tant, de mobilitat. Per tal 
d’avaluar aquest fenomen, s’ha realitzat una estimació de la “població total resident i visitant” 
segons mesos de l’any: 
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Els mesos d’estiu (juliol i agost) la població i, per tant, els fluxos de mobilitat, són un 37% 
superiors a la mitjana anual, mentre que a l’hivern (desembre) la població i els fluxos de mobilitat 
són un 38% inferiors a la mitjana anual. 
 
Pel que fa al repartiment modal de la mobilitat ocupacional, en els desplaçaments interns, el mode 
escollit és el vehicle privat i l’anar a peu, representant cadascun dels dos modes entorn del 50% 
del total, mentre que el transport col�lectiu és residual. En els desplaçaments de connexió, l’anar a 
peu és irrellevant, el vehicle privat predomina clarament valors propers al 90% i el transport 
col�lectiu representa prop del 10%. 
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La zona de vianants de Lloret de Mar té una superfície de 25.500 m2, és una zona contínua, ben 
connectada amb el Passeig Marítim i que presenta bones condicions d’accessibilitat gràcies al seu 
disseny amb plataforma única. Tot i així, alguns carrers presenten mancances des d’aquest punt de 
vista i la permeabilitat del passeig Agustí Font és millorable.  
 
L’espai destinat als vianants a les urbanitzacions del municipi és molt problemàtic. L’orografia, 
l’estat del paviment i, a vegades, l’absència de paviment, així com l’aparcament il�legal dificulten 
considerablement la mobilitat a peu. 

 
Existeixen actualment tres eixos equipats d’una via ciclista segregada, l’avinguda de les 
Amèriques, l’avinguda del Rieral i l’avinguda Vila de Blanes. Aquests tres eixos, tot i ser eixos 
estructurants, no conformen una veritable xarxa de vies ciclistes. 
 
S’observa una sobrecàrrega de la xarxa viària municipal perquè canalitza el trànsit de pas que no té 
alternativa per creuar el municipi. Aquesta sobrecàrrega es tradueix per una saturació total dels 
eixos principals als mesos d’estiu, la qual influeix en la qualitat de l’ambient atmosfèric i acústic, 
en la seguretat dels usuaris no motoritzats i en la puntualitat del transport públic. 
 
Lloret gaudeix d’una cobertura acceptable en transport col�lectiu per carretera amb els focus de 
mobilitat més importants, és a dir Blanes, l’aeroport de Girona, Girona i Barcelona. 
 
Lloret de Mar disposa de 5 línies urbanes de transport col�lectiu urbà i d’un total de 65 parades 
dins el terme municipal. Per l’absència de carrils reservats i de prioritats semafòriques, la 
puntualitat d’aquest servei està sotmès al trànsit que hi ha a la xarxa viària i pot sofrir retards 
importants. 
 
La qualitat del servei d’autobusos depèn en part de la qualitat de l’espai de parada, i l’aparcament 
il�legal dificulta les maniobres del vehicle i fa inoperatiu el sistema de rampes que permetria a les 
PMRs utilitzar el servei. 
 
Fent el balanç de l’oferta i de la demanda d’espai d’aparcament s’observa un equilibri inestable 
amb fortes diferències segons l’època de l’any i segons els barris del municipi. En període de 
saturació augmenten notablement els comportaments d’aparcament il�legal, tant de turismes com 
d’autocars discrecionals. 
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2.4.2 OBJECTIUS GENERALS I ESPECÍFICS 
 
Objectius generalsObjectius generalsObjectius generalsObjectius generals    

� Crear un model de transport més eficient per tal de millorar la competitivitat del sistema productiu, tot 
reduint els impactes del transport en la contaminació atmosfèrica i acústica i en l’accidentalitat. 

� Aconseguir un canvi modal del vehicle privat cap a modes de transport més sostenibles, és a dir, 
transport col�lectiu i modes no motoritzats. 

� Millorar l’accessibilitat suprimint les barreres arquitectòniques a l’espai públic i al transport públic. 

� Conèixer amb més precisió els fluxos de la mobilitat al municipi de Lloret així com el perfil dels usuaris 
dels diferents modes de desplaçament. 

    
Objectius específicsObjectius específicsObjectius específicsObjectius específics    

� Ampliar la zona de vianants del casc antic, unificar el seu disseny i millorar la connexió entre aquesta 
zona i el Passeig Marítim.  

� Aconseguir una veritable xarxa ciclista amb itineraris continus i ben connectats els uns amb els altres. 

� Acompanyar les millores del transport col�lectiu interurbà, tant ferroviari com per carretera, de mesures 
destinades a facilitar la intermodalitat. 

� Desviar el trànsit de pas per tal de reduir la sobrecàrrega de la xarxa viària municipal. Acompanyar les 
mesures destinades a desviar el trànsit de pas de mesures destinades a protegir el centre urbà del 
trànsit motoritzat. 

� Conèixer amb més precisió les pautes de mobilitat de la població turística. 
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2.4.3 DIAGNOSI ESTRATÈGICA 
 
• Existeix una manca d’informació sobre els fluxos de població resident i visitant a Lloret de Mar Existeix una manca d’informació sobre els fluxos de població resident i visitant a Lloret de Mar Existeix una manca d’informació sobre els fluxos de població resident i visitant a Lloret de Mar Existeix una manca d’informació sobre els fluxos de població resident i visitant a Lloret de Mar 

així comaixí comaixí comaixí com de les pautes de mobilitat de la població turística.  de les pautes de mobilitat de la població turística.  de les pautes de mobilitat de la població turística.  de les pautes de mobilitat de la població turística. Aquesta manca d’informació 
dificulta la implementació de mesures fines destinades a un determinat de problemes o de 
públic. És a dir, per poder incidir amb eficiència sobre els impactes de la mobilitat, cal tenir un 
coneixement precís de la mateixa. 

 
• La realització dels projectes viaris i ferroviaris previstos tindrà una forta incidència en la La realització dels projectes viaris i ferroviaris previstos tindrà una forta incidència en la La realització dels projectes viaris i ferroviaris previstos tindrà una forta incidència en la La realització dels projectes viaris i ferroviaris previstos tindrà una forta incidència en la 

distribució territorial dels fluxos de mobilitat. distribució territorial dels fluxos de mobilitat. distribució territorial dels fluxos de mobilitat. distribució territorial dels fluxos de mobilitat. Actualment la majoria de fluxos de connexió 
tenen com a origen o destí municipis de la mateixa comarca o de l’alt Maresme. La connexió 
amb la xarxa ferroviària de la regió metropolitana i el perllongament de la C-32 provocarà un 
allargament de les distàncies recorregudes i una reducció de les taxes d’autocontenció i 
d’autosuficiència. 

 
• L’existència del camí de ronda representa una bona oportunitat per la connexió entre els L’existència del camí de ronda representa una bona oportunitat per la connexió entre els L’existència del camí de ronda representa una bona oportunitat per la connexió entre els L’existència del camí de ronda representa una bona oportunitat per la connexió entre els 

municipis costaners amb modes no motoritzats, tot i així, és un itinerari discontinu. municipis costaners amb modes no motoritzats, tot i així, és un itinerari discontinu. municipis costaners amb modes no motoritzats, tot i així, és un itinerari discontinu. municipis costaners amb modes no motoritzats, tot i així, és un itinerari discontinu. Cal 
destacar que les actuacions dutes a terme a nivell municipal així com les mesures del Pla 
Director Urbanístic del Sistema Costaner destinades a protegir el sòl no urbanitzable 
encaminen cap a una millora de l’estat i de la continuïtat del camí de ronda. D’altra banda, 
existeix un projecte de la Generalitat per millorar el tram Lloret-Fenals. Les aportacions dels 
ciutadans en el Fòrum realitzat en el marc de l’Agenda 21 mostren que la millora del camí de 
ronda és un tema que preocupa els ciutadans de Lloret. 

 
• L’espai vial de les urbanitzacions és especialmL’espai vial de les urbanitzacions és especialmL’espai vial de les urbanitzacions és especialmL’espai vial de les urbanitzacions és especialment problemàtic per als usuaris no motoritzats. ent problemàtic per als usuaris no motoritzats. ent problemàtic per als usuaris no motoritzats. ent problemàtic per als usuaris no motoritzats. El 

mal estat de l’espai destinat als vianant, l’absència de voreres o fins i tot els carrers no 
urbanitzats, juntament amb el fort pendent que caracteritza les urbanitzacions fan molt 
incòmoda i insegura la mobilitat a peu. L’absència de senyalització horitzontal i de voreres 
genera un espai indiferenciat de circulació i d’aparcament on els usos autoritzats i els usos 
prohibits no estan definits. 

 
• El projecte de reforma del Passeig Marítim preveu una pacificacEl projecte de reforma del Passeig Marítim preveu una pacificacEl projecte de reforma del Passeig Marítim preveu una pacificacEl projecte de reforma del Passeig Marítim preveu una pacificació d’aquest eix que facilitarà la ió d’aquest eix que facilitarà la ió d’aquest eix que facilitarà la ió d’aquest eix que facilitarà la 

connexió nordconnexió nordconnexió nordconnexió nord----sud entre la zona de vianants i el front marítim.sud entre la zona de vianants i el front marítim.sud entre la zona de vianants i el front marítim.sud entre la zona de vianants i el front marítim. Es tracta d’un dels projectes més 
rellevants pel municipi a nivell de mobilitat. La seva ubicació en un eix estructurant del 
municipi, i ben connectat amb la zona de vianants en farà un eix primordial de mobilitat no 
motoritzada. Ampliar l’àmbit de pacificació a la Rambla Romà Barnès i el carrer Joan Durall pot 
ajudar a millorar la connectivitat entre zona de vianants i front marítim. Els participants al 1r 
Fòrum ciutadà realitzat en el marc de l’Agenda 21 han manifestat la seva preocupació per 
disposar de més itineraris ciclistes. 
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• El projecte de reforma del Passeig Marítim preveu una El projecte de reforma del Passeig Marítim preveu una El projecte de reforma del Passeig Marítim preveu una El projecte de reforma del Passeig Marítim preveu una via ciclista d’1 quilòmetre de longitud, via ciclista d’1 quilòmetre de longitud, via ciclista d’1 quilòmetre de longitud, via ciclista d’1 quilòmetre de longitud, 

en un itinerari important d’ocien un itinerari important d’ocien un itinerari important d’ocien un itinerari important d’oci i de mobilitat quotidiana.  i de mobilitat quotidiana.  i de mobilitat quotidiana.  i de mobilitat quotidiana. Tot i així, les vies ciclistes de Lloret 
encara no formen una veritable xarxa i caldrà vetllar perquè els projectes viaris previstos de 
remodelació de l’avinguda Vila de Blanes i de la rotonda entre aquesta avinguda de la de Just 
Marlès incloguin itineraris ciclistes. Els participants al 1r Fòrum ciutadà realitzat en el marc de 
l’Agenda 21 han manifestat la seva preocupació per disposar de més itineraris ciclistes. 

 
• El municipi no està connectat a la xarxa ferroviària de rodaliesEl municipi no està connectat a la xarxa ferroviària de rodaliesEl municipi no està connectat a la xarxa ferroviària de rodaliesEl municipi no està connectat a la xarxa ferroviària de rodalies de Barcelona ni a la xarxa  de Barcelona ni a la xarxa  de Barcelona ni a la xarxa  de Barcelona ni a la xarxa 

ferroviària de mitjana i llarga distància.ferroviària de mitjana i llarga distància.ferroviària de mitjana i llarga distància.ferroviària de mitjana i llarga distància. En el cas de la xarxa de rodalies, aquesta manca està 
compensada pel servei de llançadora cap a l’estació de Blanes. A més, el PITC preveu el 
perllongament del servei de rodalies fins a Lloret així com el desdoblament de la línia entre 
Arenys i Blanes per tal d’incrementar-ne la freqüència i la capacitat. En el cas de la xarxa 
ferroviària de mitjana i llarga distància, cal destacar que no hi ha cap projecte previst en el 
planejament supramunicipal que tingui per objectiu la millora de la connexió ferroviària de 
Lloret de Mar. 

 
• El perllongament del servei de rodalies i la Línia Orbital Ferroviària milloraran la connectivitat El perllongament del servei de rodalies i la Línia Orbital Ferroviària milloraran la connectivitat El perllongament del servei de rodalies i la Línia Orbital Ferroviària milloraran la connectivitat El perllongament del servei de rodalies i la Línia Orbital Ferroviària milloraran la connectivitat 

dins la Regió Metropolitana de Barcelona. dins la Regió Metropolitana de Barcelona. dins la Regió Metropolitana de Barcelona. dins la Regió Metropolitana de Barcelona. La connexió ferroviària de Lloret amb Mataró gràcies 
al perllongament del servei de rodalies conjuntament amb el projecte de Línia Orbital 
Ferroviària canviaran l’esquema de centralitat que existeix actualment a la Regió 
metropolitana. En efecte, es podran efectuar desplaçaments dins l’RMB sense haver de passar 
per Barcelona: 

 
• El El El El servei de transport col�lectiu urbà pateix una important pèrdua de qualitat deguda a l’ús de servei de transport col�lectiu urbà pateix una important pèrdua de qualitat deguda a l’ús de servei de transport col�lectiu urbà pateix una important pèrdua de qualitat deguda a l’ús de servei de transport col�lectiu urbà pateix una important pèrdua de qualitat deguda a l’ús de 

l’espai vial de circulació i d’aparcament. l’espai vial de circulació i d’aparcament. l’espai vial de circulació i d’aparcament. l’espai vial de circulació i d’aparcament. La saturació de la xarxa viària, sobretot a l’estiu, causa 
una reducció de la velocitat comercial del transport públic i de la puntualitat del servei. 
L’aparcament il�legal de turismes i d’autocars discrecionals a les parades de bus contribueix a 
la saturació de la xarxa viària, impedeix els autobusos de recollir els passatgers correctament i 
fa inoperatiu el sistema de rampes per a les persones amb mobilitat reduïda. 
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• El projecte de carril bus entre Blanes i Lloret millorarà la velocitat comercial i la puntualitat dels El projecte de carril bus entre Blanes i Lloret millorarà la velocitat comercial i la puntualitat dels El projecte de carril bus entre Blanes i Lloret millorarà la velocitat comercial i la puntualitat dels El projecte de carril bus entre Blanes i Lloret millorarà la velocitat comercial i la puntualitat dels 

serveis interurbans però no té continuïtat dins el cserveis interurbans però no té continuïtat dins el cserveis interurbans però no té continuïtat dins el cserveis interurbans però no té continuïtat dins el centre urbà de Lloret.entre urbà de Lloret.entre urbà de Lloret.entre urbà de Lloret. La creació d’aquesta via 
reservada constitueix una bona oportunitat per potenciar el transport públic en els 
desplaçaments intermunicipals. Tot i així, les millores dels serveis interurbans es veuran 
afectades pel trànsit intern de Lloret. Els participants al 1r Fòrum ciutadà realitzat en el marc de 
l’Agenda 21 han manifestat la seva preocupació per disposar d’una millor connexió amb 
transport públic amb Girona i un millor servei d’autobusos urbans. 

 
No es disposa d’informació sobre laNo es disposa d’informació sobre laNo es disposa d’informació sobre laNo es disposa d’informació sobre la naturalesa dels fluxos que transcorren per la carretera GI naturalesa dels fluxos que transcorren per la carretera GI naturalesa dels fluxos que transcorren per la carretera GI naturalesa dels fluxos que transcorren per la carretera GI----
682. 682. 682. 682. El discurs dominant en la memòria del POUM és que la GI-682 canalitza el trànsit de pas 
de la costa a través del centre urbà de Lloret i que, en conseqüència, s’observa sobrecàrrega de 
la xarxa viària municipal provocada pel trànsit de pas (sobretot de l’eix avinguda Vila de Blanes-
avinguda Vila de Tossa). Així, el PITC i el POUM de Lloret justifiquen la construcció de grans 
infraestructures viàries de connexió, com són el perllongament de la C-32 des de Palafolls i la 
continuació del traçat cap a Tossa de Mar mitjançant una ronda (variant sud de la Selva 
Marítima). Tot i així, cal posar de relleu que es desconeix la naturalesa d’aquests fluxos, amb la 
qual cosa es pot posar en dubte aquest planejament. Al contrari s’estima que el trànsit de pas 
cap a Tossa no explica la sobrecàrrega de la xarxa viària municipal i que la major part dels 
fluxos que transcorren per l’eix Vila de Tossa-Vila de Blanes són fluxos interns i d’accés a Lloret. 

 
• Els nombEls nombEls nombEls nombrosos projectes viaris previstos generaran un increment important de l’oferta d’espai rosos projectes viaris previstos generaran un increment important de l’oferta d’espai rosos projectes viaris previstos generaran un increment important de l’oferta d’espai rosos projectes viaris previstos generaran un increment important de l’oferta d’espai 

de circulació de circulació de circulació de circulació i i i i no necessàriament una diferenciació de la xarxa viària.no necessàriament una diferenciació de la xarxa viària.no necessàriament una diferenciació de la xarxa viària.no necessàriament una diferenciació de la xarxa viària. El POUM de Lloret parteix 
de la hipòtesi que existeix una situació de sobrecàrrega de la xarxa viària municipal provocada 
pel trànsit de pas. Preveu un conjunt d’actuacions viàries l’objectiu de les quals és captar 
aquest trànsit de pas per reduir la intensitat de trànsit als vials interns, sobretot a l’eix de 
l’avinguda Vila de Blanes-Vila de Tossa. En el marc d’aquesta Agenda 21, es posa en dubte la 
hipòtesi de partida, que el trànsit de pas és responsable de la sobrecàrrega de la xarxa 
municipal i, com a conseqüència, es posa en dubte la utilitat de dues infraestructures previstes 
en el POUM. 

• Descripció de les infraestructures afectades: per tal de desenvolupar aquesta anàlisi es 
distingeixen 4 infraestructures o trams: la Ronda del MigRonda del MigRonda del MigRonda del Mig, el perllongament de la Cperllongament de la Cperllongament de la Cperllongament de la C----32323232 que 
acaba amb l’enllaç amb la C-63, la Ronda NordRonda NordRonda NordRonda Nord que tanca el cinturó des de l’enllaç amb la C-
63 fins la GI-682 cap a Tossa i l’enllaç entre el perllongament de la Cenllaç entre el perllongament de la Cenllaç entre el perllongament de la Cenllaç entre el perllongament de la C----32, la Ronda del Mig i la 32, la Ronda del Mig i la 32, la Ronda del Mig i la 32, la Ronda del Mig i la 
GIGIGIGI----682682682682. Entre aquestes 4 infraestructures previstes, es posa en dubte la necessitat de construir 
la Ronda Nord i la Ronda del Mig. 

• Intensitat del trànsit de pas: considerant la situació geogràfica dels municipis de l’Alt Maresme 
i del sud de la Selva així com la xarxa d’infraestructures viàries existents, els fluxos 
intermunicipals que podrien sobrecarregar la xarxa municipal, sobretot l’eix de l’avinguda Vila 
de Tossa-Vila de Blanes, són d’una banda els desplaçaments de connexió entre Tossa i els 
municipis situats al sud de Lloret (municipis del Maresme i municipis de l’RMB), d’altra banda 
els desplaçaments de connexió entre les urbanitzacions situades a l’est del nucli de Lloret i els 
municipis situats al sud (Maresme i RMB). Segons dades de l’EMO 2001, la mobilitat obligada 
de connexió entre Tossa i aquests municipis (tant els fluxos generats per Tossa, com els atrets a 
Tossa des d’altres municipis) representa només uns 300 desplaçaments diaris. Tenint en 
compte la població resident a les urbanitzacions situades a l’est del nucli urbà (Lloret de Dalt, 
Roca Grossa, Serra Brava, Turó de Lloret, Ucsa, Urcasa, etc) i extrapolant els resultats de l’EMO 
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2001, els desplaçaments de connexió amb vehicle privat generats serien d’uns 305 
desplaçaments diaris. Considerant que són desplaçaments pendulars, doblem aquestes xifres 
per obtenir una aproximació de la mobilitat que captaria la Ronda Nord, que és d’uns 1.211.211.211.210 0 0 0 
desplaçaments diarisdesplaçaments diarisdesplaçaments diarisdesplaçaments diaris. 

• Intensitat de trànsit actual: la intensitat del trànsit a la GI-682 entre Lloret i Tossa és d’uns 
8.800 vehicles/dia, intensitat que la via existent és capaç d’absorbir sense saturació. Tot i així, 
no es disposa d’informació sobre les variacions estacionals d’aquesta intensitat. Tenint en 
compte les estimacions de població estacional realitzades en la memòria, és probable que 
l’IMD a la GI-682 pateixi fortes variacions estacionals. 

• Conclusions: la infraestructura existent per connectar Lloret i Tossa (GI-682 + avinguda Vila de 
Tossa-Vila de Blanes) és suficient per absorbir els fluxos tot i que, durant les puntes dels mesos 
de juliol i d’agost, està saturada. El trànsit de pas que, segons la memòria del POUM, és el 
responsable de la sobrecàrrega de la xarxa interna de Lloret i que justifica la construcció de la 
Ronda Nord s’estima en uns 1.200 desplaçaments diaris. Es posa en dubte que aquests 1.200 
desplaçaments diaris siguin els responsables de la sobrecàrrega de la xarxa municipal. En 
realitat la saturació d’aquest eix està vinculat a les fortes variacions estacionals de població 
que s’han analitzat en la memòria. Des de la perspectiva del foment de la mobilitat sostenible Des de la perspectiva del foment de la mobilitat sostenible Des de la perspectiva del foment de la mobilitat sostenible Des de la perspectiva del foment de la mobilitat sostenible 
que és l’objectiu deque és l’objectiu deque és l’objectiu deque és l’objectiu de    llll’Agenda 21’Agenda 21’Agenda 21’Agenda 21, es desaconsella calibrar le, es desaconsella calibrar le, es desaconsella calibrar le, es desaconsella calibrar les infraestructures viàries en funció s infraestructures viàries en funció s infraestructures viàries en funció s infraestructures viàries en funció 
de la intensitat del trànsit al mes d’agost i, per tant, es proposa descartar la construcció dede la intensitat del trànsit al mes d’agost i, per tant, es proposa descartar la construcció dede la intensitat del trànsit al mes d’agost i, per tant, es proposa descartar la construcció dede la intensitat del trànsit al mes d’agost i, per tant, es proposa descartar la construcció de    lllla a a a 
Ronda Nord.Ronda Nord.Ronda Nord.Ronda Nord. D’altra banda, l’objectiu anunciat en la memòria del POUM de reduir el trànsit de 
pas a la xarxa interna de Lloret és contradictori amb les actuacions que augmenten la 
permeabilitat est-oest del nucli urbà. En aquest sentit, s’aconsella descartar també la s’aconsella descartar també la s’aconsella descartar també la s’aconsella descartar també la 
construcció de la Ronda del Mig.construcció de la Ronda del Mig.construcció de la Ronda del Mig.construcció de la Ronda del Mig. Les dues infraestructures previstes que s’han comentat en 
aquest paràgraf s’assenyalen a la figura que apareix a continuació:    

 
Xarxa viària prevista en el POUM de Lloret de MarXarxa viària prevista en el POUM de Lloret de MarXarxa viària prevista en el POUM de Lloret de MarXarxa viària prevista en el POUM de Lloret de Mar    
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2.4.4 RESUM DE LA DIAGNOSI: PUNTS FORTS / PUNTS FEBLES 
 

Punts fortsPunts fortsPunts fortsPunts forts    
    
� El relatiu aïllament de Lloret respecte als eixos viaris i ferroviaris vertebradors ha tingut un efecte 

positiu sobre el desenvolupament local que explica en part les altes taxes d’autocontenció i 
d’autosuficiència del municipi. 

� Lloret disposa d’una àmplia zona de vianants amb un disseny satisfactori i una bona connexió amb el 
Passeig Marítim. Aquesta zona està envoltada d’un cinturó pacificat que fa la transició entre la vialitat 
amb prioritat al vehicle privat i la zona de vianants. 

� Els dos projectes ferroviaris amb incidència en la mobilitat a Lloret de Mar, és a dir el perllongament 
del servei de rodalies i la Línia Orbital Ferroviària suposaran una millora important dels desplaçaments 
de connexió amb la Regió Metropolitana de Barcelona. 

� Els projectes viaris previstos pel planejament municipal (POUM) i supramunicipal (PITC) tenen per 
objectiu reduir el trànsit de pas que actualment suposa una sobrecàrrega de la xarxa viària municipal. 

�  

    
Punts feblesPunts feblesPunts feblesPunts febles    
    
� El relatiu aïllament de Lloret respecte als eixos viaris i ferroviaris vertebradors no permet que el 

municipi s’integri en el sistema urbà metropolità ni en el sistema urbà gironí. 

� Les fortes variacions estacionals de població genera una saturació de totes les xarxes de mobilitat i 
dels espais d’aparcament. 

� Existeix una manca d’informació sobre les pautes de mobilitat dels turistes. 

� L’espai vial de les urbanitzacions és especialment problemàtic per als vianants, pel seu disseny i per 
l’orografia. 

� L’aparcament il�legal de turismes i d’autocars discrecionals afecta la seguretat i la comoditat dels 
usuaris no motoritzats, ocupant el seu espai de circulació i obstaculitzant els seus moviments. També 
genera una important pèrdua de qualitat del servei de transport públic. 

� Dos dels projectes viaris previstos tenen un impacte econòmic i mediambiental desmesurat en 
comparació amb el seu paper dins la xarxa viària local i territorial. A més, el fet d’augmentar la 
permeabilitat est-oest dins el centre urbà és contradictori amb l’objectiu anunciat de reduir el trànsit 
de pas a la xarxa viària municipal. 
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2.5 AIGUA 
 

2.5.1 RESUM DE LA SITUACIÓ ACTUAL 
 
La manera en com s’abasten els municipis és diversa, a l’igual que succeeix amb el sanejament 
municipal que té les seves particularitats segons cada territori. 

La gestió de l’aigua en baixa a Lloret de Mar és municipal, encara que s’ha delegat el servei a les 
empreses concessionàries Aqualia, pel que fa a subministrament; i a l’empresa Pallarés, en 
sanejament. La gestió en alta, en canvi, recau integrament en el Consorci Costa Brava. 

Per abastir-se el municipi compra l’aigua en alta al Consorci de la Costa Brava. Aquesta aigua 
prové de la dessaladora de Blanes (un 30% de mitjana per al període 2003-2007) i de l’aqüífer de 
la Tordera (un 70%). 

En relació al sanejament cal notar que, malgrat que el municipi compta amb una estació 
depuradora –gestionada per l’Empresa Mixta d’Aigües de la Costa Brava S.A–, encara resten 
urbanitzacions amb sistemes de sanejament deficients o en alguns casos sense clavegueram. 
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2.5.2 OBJECTIUS GENERALS I ESPECÍFICS 
 
Objectius generalsObjectius generalsObjectius generalsObjectius generals    

� Preservar els recursos hídrics i els ecosistemes aquàtics 

� Optimitzar la gestió dels recursos superficials i subterranis i fomentar el seu estalvi 

� Controlar les captacions i la seva explotació 

� Fer un consum d’aigua més eficient 

� Millorar les xarxes d’abastament i els sistemes de sanejament dels municipis 

� Fomentar la reutilització de les aigües residuals i la recollida d’aigües pluvials. 

    
Objectius específicsObjectius específicsObjectius específicsObjectius específics    

� Planificar els usos del sòl atenent als recursos hídrics disponibles i a criteris de racionalitat 

� Garantir el subministrament i la qualitat de l’aigua de proveïment públic  

� Millorar l’eficiència de la xarxa d’abastament d’aigua potable 

� Vetllar perquè totes les urbanitzacions estiguin dotades de sistemes de sanejament 

� Reutilitzar un major volum d’aigua depurada i atorgar nous usos  

 



 

 37 

DIAGNOSI ESTRATÈGICA DE L’AGENDA 21 LOCAL DE LLORET DE MAR  
    
 

2.5.3 DIAGNOSI ESTRATÈGICA 
 
• Una correctUna correctUna correctUna correcta gestió de l’aiguaa gestió de l’aiguaa gestió de l’aiguaa gestió de l’aigua, amb motiu de la concessió del servei d’abastament a Aqualia 

que contribueix a una millor administració i planificació del servei d’aigua i afavoreix el control 
des de l’ajuntament sobre l’estat i la qualitat de les captacions municipals i de l’aigua potable. 
 

• Diferents alternatives d’abastament municipalDiferents alternatives d’abastament municipalDiferents alternatives d’abastament municipalDiferents alternatives d’abastament municipal, ja que el municipi, a banda d’abastir-se de 
l’aqüífer de la Tordera, rep aigua de la dessaladora de Blanes. Cal tenir en compte que la 
concentració de captacions en el mateix aqüífer podria arribar a comprometre en un futur el 
subministrament del municipi a causa d’una elevada explotació o bé comportar que qualsevol 
problemàtica en l’àrea pugui acabar afectant la qualitat del conjunt de captacions. 
 

• A grans trets es detecta una disminucA grans trets es detecta una disminucA grans trets es detecta una disminucA grans trets es detecta una disminució del consum d’aigua en els darrers anys,ió del consum d’aigua en els darrers anys,ió del consum d’aigua en els darrers anys,ió del consum d’aigua en els darrers anys, motivada molt 
probablement per una major conscienciació ciutadana en l’estalvi d’aigua. 
 

• El consum unitari d’aigua és superior a la dotació de referència que s’utilitza a CatalunyaEl consum unitari d’aigua és superior a la dotació de referència que s’utilitza a CatalunyaEl consum unitari d’aigua és superior a la dotació de referència que s’utilitza a CatalunyaEl consum unitari d’aigua és superior a la dotació de referència que s’utilitza a Catalunya. El 
consum unitari d’aigua mitjà a l’àmbit d’estudi s’ha estimat en 372,41 l/persona.dia (any 
2007), lluny dels 200 l/persona.dia que es prenen de referència a l’hora de fer estudis 
d’abastament. Això, en bona part es justifica per la població flotant i pel fet que no es 
diferencien els usos sectorials de l’aigua (domèstic, municipal, comercial, industrial, 
agrícola,...).  
 

• Consum estacional d’aigua. Consum estacional d’aigua. Consum estacional d’aigua. Consum estacional d’aigua. Durant els mesos d’estiu el municipi experimenta un augment del 
consum d’aigua en el municipi a causa de la població flotant. Segons dades disponibles es 
passa d’un cabal punta de 18.000 m3/dia a l’hivern, a un cabal de 30.000 m3/dia al pic de 
l’estiu. 

 
• Reducció del volum d’incontrolats a la xarxa de proveïment públicaReducció del volum d’incontrolats a la xarxa de proveïment públicaReducció del volum d’incontrolats a la xarxa de proveïment públicaReducció del volum d’incontrolats a la xarxa de proveïment pública. El percentatge 

d’incontrolats (pèrdues, errors de comptadors, avaries, connexions fraudulentes,...) s’ha reduït 
progressivament en els darrers anys, situant-se per sota el 20% (17,6%, any 2007), valor de 
referència per a  xarxes d’abastament municipals. 
 

• Problemes de qualitat en algunes de les fonts pròpies d’algunes zones de suProblemes de qualitat en algunes de les fonts pròpies d’algunes zones de suProblemes de qualitat en algunes de les fonts pròpies d’algunes zones de suProblemes de qualitat en algunes de les fonts pròpies d’algunes zones de subministrament que bministrament que bministrament que bministrament que 
no són municipalsno són municipalsno són municipalsno són municipals. És el cas del pou de l’edifici Rivera que es troba en el llindar de la 
concentració màxima admissible per als nitrats; i dels pous de la urbanització Montlloret, que 
presenten concentracions anòmales de fluorurs. 

 
• DuranDuranDuranDurant els mesos d’estiu la depuradora de Lloret de Mar treballa puntualment al límit de la t els mesos d’estiu la depuradora de Lloret de Mar treballa puntualment al límit de la t els mesos d’estiu la depuradora de Lloret de Mar treballa puntualment al límit de la t els mesos d’estiu la depuradora de Lloret de Mar treballa puntualment al límit de la 

seva capacitat de dissenyseva capacitat de dissenyseva capacitat de dissenyseva capacitat de disseny, a causa de una major entrada d’aigua, motivada per l’augment de 
població durant l’estiu. 
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• La qualitat de l’efluent compleix amb la normativaLa qualitat de l’efluent compleix amb la normativaLa qualitat de l’efluent compleix amb la normativaLa qualitat de l’efluent compleix amb la normativa, segons les dades facilitades en les que es 
posa de manifest una reducció substancial de l’amoni, el fòsfor, les matèries en suspensió i de 
les DQO i DBO5. 
 
Els fangs procedents de la depuradora de Lloret de Mar són aptes per aplicacions agrícoles, per 
aquest motiu són traslladats a la planta de compostatge de llots de Blanes. 
 

• Les aigües residuals depurades Les aigües residuals depurades Les aigües residuals depurades Les aigües residuals depurades són reutilitzades, són reutilitzades, són reutilitzades, són reutilitzades, especialment per a ús intern de la planta i per 
al reg de zones verdes. 
 

• Bona part de les urbanitzacions no estan connectades a la xaBona part de les urbanitzacions no estan connectades a la xaBona part de les urbanitzacions no estan connectades a la xaBona part de les urbanitzacions no estan connectades a la xarxa de sanejament municipal i rxa de sanejament municipal i rxa de sanejament municipal i rxa de sanejament municipal i 
presenten sistemes de sanejament deficients.presenten sistemes de sanejament deficients.presenten sistemes de sanejament deficients.presenten sistemes de sanejament deficients. És el cas de les urbanitzacions de la Creu de 
Lloret, Lloret Blau, Lloret Verd, Montlloret, els Pinars, les quals es preveuen connectar a la 
depuradora de Lloret; i de les urbanitzacions de Serra Brava, Font de Sant Llorenç, la Riviera i 
Font Bandina, en les que està en procés d’elaboració un projecte de xarxa separativa d’aigües 
residuals. 

 
• Baixa implantació de la xarxa separativa en el municipiBaixa implantació de la xarxa separativa en el municipiBaixa implantació de la xarxa separativa en el municipiBaixa implantació de la xarxa separativa en el municipi, sobretot en les urbanitzacions a on 

predomina la xarxa unitària. En el nucli urbà, en canvi, la instauració de la doble xarxa s’està 
implantant progressivament. El fet de disposar d’aquest tipus de xarxa que individualitza les 
aigües residuals de les pluvials, contribueix a evitar el col�lapse de la depuradora, a causa 
d’una entrada massiva d’aigua durant episodis pluviomètrics importants. 
 

• La xarxa separativa no funciona del tot correctamentLa xarxa separativa no funciona del tot correctamentLa xarxa separativa no funciona del tot correctamentLa xarxa separativa no funciona del tot correctament, ja que del total de l’aigua de pluja que es 
recull només el 80% es deriva a la xarxa de pluvials i la resta va al clavegueram. Això és degut a 
que l’aigua que es recull de teulades i patis interiors tenen sortides independents i no estan 
connectades a la xarxa de pluvials. 
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2.5.4 RESUM DE LA DIAGNOSI: PUNTS FORTS / PUNTS FEBLES 
 

Punts fortsPunts fortsPunts fortsPunts forts    
    
� El municipi no es troba inclòs en la designació de zones vulnerables en relació a la contaminació per 

nitrats procedents de fonts agràries segons els Decrets 283/1998 i 476/2004. 

� El municipi no es troba inclòs en la relació d’aqüífers protegits segons Decret 328/1988.El municipi 
disposa de fonts pròpies, encara que funcionen com a recolzament de les fonts actuals de 
subministrament (aqüífer de la Tordera i aigua de la dessaladora de Blanes). 

� L’abastament està donat d’alta al Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo (SINAC), 
complint amb el Reial Decret 140/2003. 

� L’aigua que se subministra a través de la xarxa de proveïment públic compleix amb totes les 
especificacions tècniques que fixa el Reial Decret 140/2003. 

� Descens del nombre d’incontrolats a la xarxa de proveïment pública en els darrers anys. 

� Renovació progressiva de la xarxa d’abastament i de sanejament. 

� El municipi està implantant la xarxa separativa d’aigües. 

� El municipi disposa d’un reglament del clavegueram. 

� El municipi disposa d’un projecte de sanejament en alta de les urbanitzacions del sector N del 
municipi,mitjançant el qual es preveu la seva connexió a la xarxa general de Lloret de Mar. 

� No hi ha constància d’autoritzacions d’abocament a llera pública en el municipi. 

� El municipi disposa d’estació depuradora d’aigües residuals. 

� Recent ampliació del tractament biològic i de la línia de fangs i construcció d’un tractament terciari a 
la depuradora de Lloret de Mar. 

� Reutilització de les aigües residuals per a usos de reg i neteja, entre d’altres. 

� Els fangs de la depuradora es destinen a compostatge. 

� Existència de sistemes de reutilització d’aigües pluvials en el municipi. En els centres de golf del 
municipi es recullen les aigües pluvials a través de basses per tal de reutilitzar-les per al reg del camp.  

 

    
Punts feblesPunts feblesPunts feblesPunts febles    
    
� El municipi compra aigua en alta per satisfer les necessitats d’abastament del municipi, ja que les 

seves fonts pròpies no són suficients. 

� Es detecten problemes de qualitat en els pous d’abastament de l’edifici Rivera i de la urbanització 
Montlloret. 

� Elevat consum unitari d’aigua en el municipi. 

� Consum estacional d’aigua. 
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� Existència de fosses sèptiques, considerades possibles focus de risc de contaminació de sòls i aigües. 

� Problemes de funcionalitat a la xarxa separativa. 

� La qualitat dels abocaments de la depuradora compleixen amb la normativa. 

� Inexistència de sistemes de reutilització d’aigües pluvials. 
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2.6 CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA 
 

2.6.1 RESUM DE LA SITUACIÓ ACTUAL 
Les emissions atmosfèriques són difícils de quantificar, ja que majoritàriament solen ser difuses o 
bé mòbils. D'aquestes fonts, les més remarcables són el trànsit motoritzat, el consum energètic en 
el sector serveis i hostaleria i les fonts domèstiques. 
 
Segons les diferents estimacions realitzades en l’estudi les emissions anuals de contaminants 
atmosfèrics (en tones) a Lloret de Mar són les següents: 
  

Sector CO2 SOx NOx CO PST COV CH4 

Transport 132.193,16 184,35 2.466,04 10.986,52 237,59 933,05 - 

Industrial 12.137,27 0,73 16,34 27,75 0,50 5,27 0,34 

Domèstic 8.534,82 12,09 8,54 12,71 0,66 1,58 1,36 

Total 152.865,25 197,16 2.490,92 11.026,97 238,75 939,89 1,70 

 
Un dels efectes més importants de la contaminació atmosfèrica generada per l’activitat humana és 
el canvi climàtic provocat per l’augment dels anomenats gasos efecte hivernacle (GEH). Els efectes 
del canvi climàtic són nombrosos , entre ells destacar l’increment de la temperatura i l’especial 
vulnerabilitat de la zona litoral. 
 
A nivell de la contribució de Lloret de Mar a l’escalfament global del planeta, considerant les 
emissions generades pel consum d’energia i la gestió dels residus municipals, es generen 
270.387,0 tones/any de CO2 equivalent que per a compensar-les es farien necessàries 11,5 
vegades la superfície de bosc actual de que disposa Lloret.  

Per últim esmentar que  Lloret de Mar ha impulsat el Manifest municipal contra el Canvi Climàtic 
dels municipis gironins. Aquest manifest dels municipis inclou entre altres, compromisos de 
col�laboració amb la Unió Europea per aconseguir superar els objectius establerts per la UE per al 
2020, reduint les emissions de CO2, impulsar accions de sensibilització sobre el canvi 
climàtic,entre altres. 
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2.6.2 OBJECTIUS GENERALS I ESPECÍFICS 
 
Objectius generalsObjectius generalsObjectius generalsObjectius generals    

� Vetllar pel manteniment de la bona qualitat de l’aire al municipi. 

� Disposar d’una informació actualitzada sobre els principals focus emissors de contaminats 
atmosfèrics. 

� Valorar la vulnerabilitat i la capacitat en la implantació de noves activitats. 

� Crear espais esmorteïdors entre els principals focus emissors de contaminants i d’altres usos més 
sensibles. 

    
Objectius específicsObjectius específicsObjectius específicsObjectius específics    

� Fer campanyes de conscienciació sobre la contaminació atmosfèrica associada al sector transport. 

� Fer campanyes informatives sobre la qualitat de l’aire al municipi i els mètodes de control existents. 

� Establir mecanismes de compensació del canvi climàtic. 
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2.6.3 DIAGNOSI ESTRATÈGICA 
 
• El sector transport és el principal generador de contaminats atmosfèrics. El sector transport és el principal generador de contaminats atmosfèrics. El sector transport és el principal generador de contaminats atmosfèrics. El sector transport és el principal generador de contaminats atmosfèrics. Al municipi de Lloret 

de Mar cada any s’emeten unes 270.392 tones de CO2 de les quals un 49% són ocasionades 
pel sector transport.     

 

84% 86% 88% 90% 92% 94% 96% 98% 100%

Transport

Industrial

Domèstic

CO2 SOx NOx CO PST COV CH4

 
 
 
 
• L’activitat del municipi de Lloret de Mar contribueix a l’escalfament global del planeta, en L’activitat del municipi de Lloret de Mar contribueix a l’escalfament global del planeta, en L’activitat del municipi de Lloret de Mar contribueix a l’escalfament global del planeta, en L’activitat del municipi de Lloret de Mar contribueix a l’escalfament global del planeta, en 

especial el consum d’energia i la gestió dels residus. especial el consum d’energia i la gestió dels residus. especial el consum d’energia i la gestió dels residus. especial el consum d’energia i la gestió dels residus. Donat que el municipi de Lloret de Mar 
emet més diòxid de carboni (CO2) del que pot fixar a través dels seus ecosistemes forestals    es 
pot afirmar que l’activitat del municipi contribueix a l’escalfament global del planeta. En 
aquest sentit, segons les aproximacions realitzades, Lloret necessitaria incrementar 
substancialment la seva superfície de massa boscosa per absorbir les seves emissions amb 
efecte d’hivernacle.  

 

Emissions de CO2 equivalent 270.392,55 tones/any 

Tones CO2 equivalent/habitant�any  7,02 tones/hab�any  

Hectàrees de bosc dens 3.551,5 hectàrees 

Factor de fixació del CO2 (valor mitjà anual de 1 hectàrea 
de bosc madur) 

6,6 tones CO2 / ha i any 

Hectàrees de bosc necessàries per absorbir les emissions 
de CO2 equivalent 

40.968,6  hectàrees 

% vegades la superfície de bosc actual 1.053,5 % 
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• Lloret de Mar emet gasoLloret de Mar emet gasoLloret de Mar emet gasoLloret de Mar emet gasos efecte hivernacle en l’abocador controlat de residus municipals de s efecte hivernacle en l’abocador controlat de residus municipals de s efecte hivernacle en l’abocador controlat de residus municipals de s efecte hivernacle en l’abocador controlat de residus municipals de 
tota la fracció resta generada a nivell comarcal.tota la fracció resta generada a nivell comarcal.tota la fracció resta generada a nivell comarcal.tota la fracció resta generada a nivell comarcal. Durant el darrer any a l’abocador comarcal de 
residus municipals de Lloret de Mar s’estima l’emissió d’unes 126.792,83 tones de CO2 
equivalent, a més de les que la pròpia gestió de residus del municipi funcionalment genera 
(60.151,5 tones de CO2 equivalent). 

 
• Bona qualitat de l’aire. Bona qualitat de l’aire. Bona qualitat de l’aire. Bona qualitat de l’aire. A dins del municipi i al seu entorn proper no hi ha cap estació de control 

de la contaminació atmosfèrica, però si que segons la zona de qualitat de l’aire corresponent a 
Lloret, la zona 7 ZQA del Maresme, en el darrer any no s’han superat els valors límit de qualitat 
de l’aire per a la protecció de la salut humana en cap dels nivells de diòxid de nitrogen, diòxid 
de sofre, monòxid de carboni, partícules en suspensió i altres. De totes maneres, cal considerar 
que la percepció de la ciutadania no s’adiu a aquest fet, ja que un 40% dels enquestats 
manifesten descontentament amb la contaminació olfactiva. 
 

• L’AjuntamL’AjuntamL’AjuntamL’Ajuntament de Lloret lidera l’estratègia dels municipis gironins contra el canvi climàtic.ent de Lloret lidera l’estratègia dels municipis gironins contra el canvi climàtic.ent de Lloret lidera l’estratègia dels municipis gironins contra el canvi climàtic.ent de Lloret lidera l’estratègia dels municipis gironins contra el canvi climàtic. 
L’Ajuntament de Lloret i el CILMA (Consell d'Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les 
Comarques de Girona) han organitzat (setembre 2008) una jornada de treball sota el títol de 
Municipis gironins contra el canvi climàticMunicipis gironins contra el canvi climàticMunicipis gironins contra el canvi climàticMunicipis gironins contra el canvi climàtic en la qual han plantejat les accions que es poden 
dur a terme per mitigar-ne els efectes del canvi climàtic dins l’àmbit de les comarques 
gironines. L’ajuntament de Lloret participa en la redacció del protocol que ha de substituir el de 
Kyoto l'any 2012. Aquest nou protocol es redactarà durant dues trobades: la Conferència de 
les Parts a Poznan (Polònia. 2008) i a Conpehaguen el 2009.  
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DIAGNOSI ESTRATÈGICA DE L’AGENDA 21 LOCAL DE LLORET DE MAR  
    
 

2.6.4 RESUM DE LA DIAGNOSI: PUNTS FORTS / PUNTS FEBLES 
 

Punts fortsPunts fortsPunts fortsPunts forts    
    
� Bona qualitat de l’aire a les estacions de control atmosfèric més properes al municipi. 

� El municipi lidera una estratègia contra el canvi climàtic 

 

    
Punts feblesPunts feblesPunts feblesPunts febles    
    
� El sector transport és el principal generador de contaminants atmosfèrics. 

� El municipi de Lloret de Mar contribueix a l’escalfament global del planeta. 
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2.7 SOROLL 

2.7.1 RESUM DE LA SITUACIÓ ACTUAL 

La normativa normativa normativa normativa que legisla la contaminació acústica a nivell estatal és la Ley 37/2003 de Ruido. 
Aquesta llei té per objectiu prevenir, vigilar i reduir la contaminació acústica, per evitar i reduir els 
danys que aquesta poden derivar-se per la salut humana, els béns o el medi ambient. La llei 
estableix instruments com ara els mapes de qualitat acústica i els plans d’acció en matèria de 
contaminació acústica. Aquesta llei es desenvolupa amb el RD 1513/2005 en referència a 
l’avaluació i gestió del soroll ambiental i el RD 1367/2007 en referència a la zonificació acústica, 
objectius de qualitat i emissions acústiques. 
 
A nivell català la normativa en matèria de soroll correspon  a la Llei 16/2002 de protecció contra la 
contaminació acústica. Aquesta obliga als ajuntaments ha aprovar una ordenança que incorpori 
els diferents aspectes del text legislatiu, la qual encara no ha estat realitzada al municipi, 
incorporant els criteris de la Llei 16/2002. També tots els municipis de Catalunya tenen l’obligació 
d’aprovar el Mapa de Capacitat Acústica. Afegir que actualment es troba en procés d’aprovació 
l’avantprojecte de decret català en el qual s’inclouen les mesures per a la coordinació de la Llei 
16/2002 de protecció contra la contaminació acústica amb les previsions del RD 1367/2007 de 
desenvolupament de la Ley 37/2003 del ruido.  
 
A les zones urbanes les fonts del soroll ambiental es pot considerar com la suma de diverses fonts 
emissores. De tots els impactes acústics el trànsit motoritzat sol ser el més rellevant dins els nuclis 
urbans, al tractar-se d’una font de contaminació mòbil i difusa de complexa solució, essent el 
responsable del 80% de les emissions de soroll d’un municipi. Per altra banda, al municipi de 
Lloret de Mar el soroll ocasionat per l’activitat turística es tracta d’una font de soroll important i a 
valorar amb unes particularitats molt concretes i marcades en l’àmbit: l’estacionalitat del soroll, la 
dispersió horària i la dificultat de sensibilització dels turistes i visitants en general. 
 
A nivell quantitatiu no es disposa de mesures del soroll del municipi, però si que es disposa  de 
certes mesures de soroll en un estudi del 2003 on s’analitza Lloret de Mar des de la perspectiva de 
com afecta l’ús lúdic al vector soroll en tots els seus aspectes. S’observa clarament l’increment 
general de l’impacte acústic en l’època d’estiu, degut principalment al trànsit i afluència turística. 
 
A Lloret de Mar  les principals fonts de soroll són: 

- Els principals eixos viaris urbans i interurbans, destacant:l’eix format per l’avinguda Vila 
de Blanes i l’avinguda Vila de Tossa, l’avinguda de les Alegries que en sentit nord passa a 
ser la carretera C-63, avinguda del Rieral, avinguda Just de Marlès, Passeig Marítim (Pg. 
d’Agustí Font i pg. de Cinto Verdaguer). 

- Les activitats d’oci nocturn: en total uns 59 establiments d’oci nocturn (discoteques, sales 
de festes i bars musicals) situats al casc antic i al barri de Fenals principalment. 
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DIAGNOSI ESTRATÈGICA DE L’AGENDA 21 LOCAL DE LLORET DE MAR  
    
 

2.7.2 OBJECTIUS GENERALS I ESPECÍFICS 
 
Objectius generalsObjectius generalsObjectius generalsObjectius generals    

� Disposar d’una informació actualitzada sobre les principals fonts de soroll. 

� Valorar la vulnerabilitat de la implantació de noves activitats en cada zona. 

� Preveure la implantació de mesures urbanístiques preventives en la zonificació i en l’urbanisme. 

� Exigir el compliment del nou Codi Tècnic de l’edificació en les construccions. 

    
Objectius específicsObjectius específicsObjectius específicsObjectius específics    

� Exigir el compliment rigorós, especialment en aquelles activitats que confronten els usos industrials, i  
de serveis d’oci, hotelers i restauració en especial, vers els residencials. 

� Adequació de la normativa municipal a la Llei 16/20002 de soroll (elaboració d’una nova ordenança 
municipal i aprovació del mapa de capacitat acústica). 

� En els espais propers a les principals infraestructures generadores de soroll cal preveure tot un seguit 
de mesures: 

- Creació de zones esmorteïdores al seu entorn (zones verdes i espais lliures). 
- Ubicar-hi aquells usos amb una sensibilitat acústica baixa. 
- En les noves edificacions adoptar dissenys que ajudin a protegir els habitatges del soroll. 
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2.7.3 DIAGNOSI ESTRATÈGICA 
 
• Lloret de Mar encara no s’ha adequat a la Llei 16/2002 de soroll.Lloret de Mar encara no s’ha adequat a la Llei 16/2002 de soroll.Lloret de Mar encara no s’ha adequat a la Llei 16/2002 de soroll.Lloret de Mar encara no s’ha adequat a la Llei 16/2002 de soroll. Lloret de Mar encara no 

disposa del mapa de capacitat acústica aprovat que haurà de zonificar el municipi segons el 
valor màxim de soroll que pot haver-hi. Alhora tampoc es disposa d’una ordenança de soroll 
reguladora del soroll que incorpori les mesures establertes a la llei 16/2002, de 28 de juny, de 
protecció contra la contaminació acústica. 

 
• No hi ha cap estudi de suficient detall de la realitat del soroll al municipi. No hi ha cap estudi de suficient detall de la realitat del soroll al municipi. No hi ha cap estudi de suficient detall de la realitat del soroll al municipi. No hi ha cap estudi de suficient detall de la realitat del soroll al municipi. El soroll en un 

municipi com Lloret de Mar, amb una important activitat turística presenta unes particularitats 
molt concretes i marcades quan a l’estacionalitat del soroll i la dispersió horària (dia-nit) que 
fan de la contaminació acústica un aspecte de complexa gestió. Amb la realització d’un estudi 
acurat del vector soroll, amb un important coneixement dels nivells acústics existents en 
diferents franges horàries i que considerés les variacions d’activitat segons l’època de l’any, 
permetria establir unes mesures de control i regulació del soroll més adaptades a la realitat i 
complexitat del municipi. 

 
• El trànsit motoritzat i l’activitat turística són les principals fEl trànsit motoritzat i l’activitat turística són les principals fEl trànsit motoritzat i l’activitat turística són les principals fEl trànsit motoritzat i l’activitat turística són les principals fonts de soroll. onts de soroll. onts de soroll. onts de soroll. El soroll ocasionat pel 

trànsit motoritzat es tracta d’un focus emissor característic de tots els espais urbans; però en el 
cas de Lloret, un municipi turístic, aquest trànsit encara es veu fortament incrementat 
especialment en els mesos de juliol i agost. Alhora cal considerar que l’activitat turística 
suposa  un augment poblacional del 37 % respecte la mitjana de població resident i visitant 
anual, en els mesos de màxima afluència turística, amb tots els efectes i impactes que això 
comporta al municipi. 

 
• Descontentament i certes queixes de la població resident pel soroll generat en horari nocturn. Descontentament i certes queixes de la població resident pel soroll generat en horari nocturn. Descontentament i certes queixes de la població resident pel soroll generat en horari nocturn. Descontentament i certes queixes de la població resident pel soroll generat en horari nocturn. A 

Lloret de Mar hi ha una destacada oferta d’establiments d’oci nocturn encarada al turisme i 
localitzada en la zona cèntrica i residencial que genera certs conflictes de convivència entre 
residents i turistes. Tal i com es mostra a les enquestes realitzades en el marc de l’Agenda 21, 
on un aproximadament 62% dels enquestats afirma que l’estat dels nivells acústics al municipi 
estan malament, i alhora en el I Fòrum ciutadà el soroll també va ser una de les problemàtiques 
ambientals més  remarcades.  

 
• Dificultat de sensibilitzar i d’incidir en la conducta dels turistes i visitants pel que fa al soroll Dificultat de sensibilitzar i d’incidir en la conducta dels turistes i visitants pel que fa al soroll Dificultat de sensibilitzar i d’incidir en la conducta dels turistes i visitants pel que fa al soroll Dificultat de sensibilitzar i d’incidir en la conducta dels turistes i visitants pel que fa al soroll 

que generen. que generen. que generen. que generen. La sensibilització i educació de al ciutadania referent al soroll presenta una 
important dificultat per als turistes i visitants que venen a Lloret. Incidir en la conducta de la 
població resident i en especial dels visitants i turistes permetria actuar preventivament en la 
generació de soroll i evitar així conflictes de convivència entre usos i activitats diverses.  
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DIAGNOSI ESTRATÈGICA DE L’AGENDA 21 LOCAL DE LLORET DE MAR  
    
 

2.7.4 RESUM DE LA DIAGNOSI: PUNTS FORTS / PUNTS FEBLES 
 

Punts fortsPunts fortsPunts fortsPunts forts    
    
� Es disposa d’ordenances on es fa esment l’aspecte del soroll (ordenança de circulació 2002 i de 

policia de la via pública 2004). 

� S’han realitzat treballs d’estudi i anàlisi del soroll al municipi. 

    
Punts feblesPunts feblesPunts feblesPunts febles    
    
� No es disposa de mesures del soroll acurades que permetin identificar i reflectir els principals focus de 

contaminació acústica i la realitat diferenciada estiu-hivern. 

� No es disposa d’ordenança de soroll. 

� No s’ha aprovat el mapa de capacitat acústica municipal. 

� Impacte significatiu del soroll sobre la població especialment en l’època de màxima afluència 
turística. 

� El soroll generat en horari nocturn degut a les nombroses activitats d’oci nocturn, la seva ubicació i la 
manca de civisme. 

� Dificultat de sensibilització i educació dels visitants i turistes. 
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2.8 ESTRUCTURA ENERGÈTICA 
 

2.8.1 RESUM DE LA SITUACIÓ ACTUAL 
 
A nivell de les infraestructures energètiques de que disposa el municipi cal destacar la presència 
d’una línia d’alta tensió de 110 Kv que travessa el terme d’est a oest per la part nord de la 
urbanització de Serrabrava i el Condado de Jaruco.  
 
Els consums i fonts energètiques provenen de l’energia elèctrica, els combustibles líquids, el gas 
natural i els gasos liquats del petroli. El balanç de consum energètic municipal és de 72.522 Tep 
anuals amb un 62% d’aquest consum provinent del sector transport, sent els combustibles líquids 
la font energètica més utilitzada. 
 
El servei i subministrament energètic, de la mateixa manera que la resta de vectors i serveis 
ambientals del municipi, es veu clarament afectada i condicionada per la realitat d’un municipi 
turístic. La demanda energètica als mesos d’estiu es veu fortament incrementada, en correlació 
amb l’augment de la població de fins a unes 119.000 persones en certs dies al mes de juliol.  
 
La gestió energètica municipal referent al manteniment de l’enllumenat i equipaments municipals 
es realitzada directament per part de l’Ajuntament. Excepte l’enllumenat públic de certes 
urbanitzacions que elles mateixes s’encarreguen del seu manteniment. 
 
Lloret de Mar disposa del Pla Director de l’enllumenat públic en el qual es realitza un inventari 
acurat: lluminàries, làmpades, suports i quadres de maniobra, de totes les zones del terme 
municipal on l’Ajuntament presta i gestiona el servei d’enllumenat públic. L’enllumenat públic de 
Lloret consumeix uns 386 Teps, uns 116 Kwh/any i habitant, amb un 67% de les lluminàries de 
vapor de sodi. Amb el Pla Director de l’enllumenat es pretén millorar la qualitat del servei 
d’enllumenat amb criteris d’eficiència energètica, contribuir a l’atractiu i caràcter ambiental dels 
espais urbans, evitar la contaminació lumínica, protegint l’estat natural del medi nocturn i millorar 
els costos d’explotació i optimització del servei. 
 
Per últim, referent a les energies renovables, el seu ús és molt limitat tot i el potencial que presenta 
la zona, només hi ha algunes instal�lacions de plaques solars en certs equipaments municipals. 
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DIAGNOSI ESTRATÈGICA DE L’AGENDA 21 LOCAL DE LLORET DE MAR  
    
 

2.8.2 OBJECTIUS GENERALS I ESPECÍFICS 
 
Objectius generalsObjectius generalsObjectius generalsObjectius generals    

� Impulsar estratègies per millorar l’enllumenat públic i minimitzar la contaminació lumínica. 

� Afavorir i impulsar la minimització del consum d’energia en el sector comercial i de serveis. 

� Reduir, en consonància amb els objectius anteriors, les emissions de GEH procedents dels sectors 
difusos. 

� Millorar la gestió energètica municipal. 

� Impulsar les energies renovables tant en l’àmbit públic com privat. 

    
Objectius esObjectius esObjectius esObjectius específicspecíficspecíficspecífics    

� Establir mesures d’eficiència energètica en l’àmbit de l’administració local tan en els edificis públics 
com en la gestió municipal. 

� Incrementar la implantació de les energies renovables, en concret per mitjà de: 

- Vetllar pel compliment del nou Codi Tècnic de l’Edificació. 
- Implantació de les energies renovables aprofitant els edificis públics. 
- Potenciar els estudis de viabilitat d’instal�lacions puntuals i localitzades amb l’ús de biomassa. 
- Exigència d’incorporació d’estudis energètics en els projectes urbanístics. 

 
� Desenvolupar i implementar les mesures establertes en el Pla Director de l’Enllumenat, 2008. 

� Fomentar alternatives de transport públic i col�lectiu enfront l’ús del vehicle privat. 
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2.8.3 DIAGNOSI ESTRATÈGICA 
 
• Augment del consum energètic dAugment del consum energètic dAugment del consum energètic dAugment del consum energètic d’electricitat i gas natural a Lloret de Mar en els darrers 5 anys. ’electricitat i gas natural a Lloret de Mar en els darrers 5 anys. ’electricitat i gas natural a Lloret de Mar en els darrers 5 anys. ’electricitat i gas natural a Lloret de Mar en els darrers 5 anys. 

El 90% del consum d’electricitat a Lloret de Mar és per a usos domèstics i del sector terciari: 
hotels, comerços,etc. El rati de consum energètic per habitant és de 1,88 Tep/habitant 
empadronat i any, però si es considera la mitjana anual de població total corresponent als 
residents i visitants, disminueix fins a 0,83 Tep/habitant. 

 

 
• Gran dependència dels combustibles líquids.Gran dependència dels combustibles líquids.Gran dependència dels combustibles líquids.Gran dependència dels combustibles líquids. Més d’un 60% del consum d’energia del municipi 

prové dels combustibles líquids (gasoil, gasolina i fueloil). És el sector transport que es 
consumeix a l’entorn de 2/3 de l’energia subministrada. 

14,48

62,29

22,52

0,71

Domèstic

Transports

Sector productiu

Sector públic

 
• Baixa implantació de les energies renovables al municipiBaixa implantació de les energies renovables al municipiBaixa implantació de les energies renovables al municipiBaixa implantació de les energies renovables al municipi. . . . La producció d’energia a partir de 

fonts renovables, en especial les de major potencialitat: la solar fotovoltaica i tèrmica, la 
biomassa i l’eòlica és mínima en comparació al consum d’energia provinent d’altres fonts. 
Tampoc no existeix cap ens local que s’encarregui de promocionar i sensibilitzar sobre el 
consum energètic i les fonts de subministrament al municipi. Tot i que cal tenir en compte que 
amb la recent normativa aprovada a nivell supramunicipal (Decret d’Ecoeficiència de la 
Generalitat de Catalunya i Codi Tècnic de l’Edificació d’àmbit estatal), la instal�lació de plaques 
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solars tèrmiques i fotovoltaiques en noves edificacions o rehabilitacions integrals serà 
obligatòria en determinats casos, de manera que es pot esperar que augmenti la implantació 
d’energies renovables.  

 
• Es disposa d’un Pla director de l’enlEs disposa d’un Pla director de l’enlEs disposa d’un Pla director de l’enlEs disposa d’un Pla director de l’enllumenat públiclumenat públiclumenat públiclumenat públic que permetrà al municipi adaptar-se a 

l’actual normativa en termes de prevenció de la contaminació lluminosa, seguretat de les 
instal�lacions, eficiència energètica i millora dels costos d’explotació i optimització del servei. 
Destacar en termes d’eficiència la previsió d’incrementar l’eficiència de les làmpades un 15%, 
la reducció del 26% en la potència instal�lada i del 47% en el consum d’energia anual. 

 
• Millora de l’enllumenat públic.Millora de l’enllumenat públic.Millora de l’enllumenat públic.Millora de l’enllumenat públic. L’estat actual de l’enllumenat públic és acceptable, ja que s’han 

millorat certs aspectes dels comptadors, s’ha renovat tot l’enllumenat de la urbanització de 
Roca Grossa i el 67% de làmpades de l’enllumenat són de vapor de sodi d’alta pressió 
(eficients energèticament). 

 
• El 67% de les làmpades de l’enllumenatEl 67% de les làmpades de l’enllumenatEl 67% de les làmpades de l’enllumenatEl 67% de les làmpades de l’enllumenat públic són de vapor de sodi d’alta pressió (eficients  públic són de vapor de sodi d’alta pressió (eficients  públic són de vapor de sodi d’alta pressió (eficients  públic són de vapor de sodi d’alta pressió (eficients 

energèticament). energèticament). energèticament). energèticament). De les 8.148 làmpades de l’enllumenat públic de Lloret de Mar gestionat per 
l’Ajuntament, 5.478 són de vapor de sodi d’alta pressió i 2.437 són de vapor de mercuri. En 
aquest sentit, destacar que Lloret de Mar es troba avançat en el compliment de la Llei 6/2001, 
de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn, 
on d’acord amb criteris d’estalvi energètic, s’ha de prioritzar en els enllumenats exteriors la 
utilització preferent de làmpades de vapor de sodi d’alta pressió (VSAP) i de baixa pressió 
(VSBP). Aquestes làmpades han de substituir les làmpades de vapor de mercuri en els 
processos de renovació de l’enllumenat públic i han de tendir a la reducció de la potència 
instal�lada. 

 
• Aproximadament un 10% de les lluminàries són deficients quan a l’impacte lumínic. Aproximadament un 10% de les lluminàries són deficients quan a l’impacte lumínic. Aproximadament un 10% de les lluminàries són deficients quan a l’impacte lumínic. Aproximadament un 10% de les lluminàries són deficients quan a l’impacte lumínic. Lloret de 

Mar emet un important flux lumínic resultat en gran part de els emissions de l’enllumenat 
públic i el model de creixement dispers amb les nombroses i extenses urbanitzacions de 
muntanya. Actualment però, Lloret de Mar treballa per adaptar l’enllumenat a l’actual 
normativa en el cas de les lluminàries instal�lades en determinats carrers, com al passeig 
Marítim, o a algunes urbanitzacions. 

 
• No es disposa d’un inventari i d’informació relativa a l’estat de l’enllumenat públic de les No es disposa d’un inventari i d’informació relativa a l’estat de l’enllumenat públic de les No es disposa d’un inventari i d’informació relativa a l’estat de l’enllumenat públic de les No es disposa d’un inventari i d’informació relativa a l’estat de l’enllumenat públic de les 

urbanitzacions no recepcionades per part de l’Ajuntamenturbanitzacions no recepcionades per part de l’Ajuntamenturbanitzacions no recepcionades per part de l’Ajuntamenturbanitzacions no recepcionades per part de l’Ajuntament. La gestió de l’enllumenat públic al 
nucli urbà i bona part de les urbanitzacions és realitzat directament per part dels serveis tècnics 
de l’Ajuntament. No obstant, de les algunes urbanitzacions no recepcionades no hi ha cap tipus 
d’informació i control; és el cas de Lloret Blau, Creu de Lloret, Lloret Verd, Montlloret, Costa 
d’en gallina, la Tortuga i la Llevantina. 

 
• El parc de vehicles municipal i la flota d’autobusos de transport urbà no fan servir fonts El parc de vehicles municipal i la flota d’autobusos de transport urbà no fan servir fonts El parc de vehicles municipal i la flota d’autobusos de transport urbà no fan servir fonts El parc de vehicles municipal i la flota d’autobusos de transport urbà no fan servir fonts 

d’energia alternatives. d’energia alternatives. d’energia alternatives. d’energia alternatives. El parc de vehicles municipal està format per 84 vehicles, entre els quals 
no hi ha cap que utilitzi fonts energètiques alternatives, ja sigui vehicles elèctrics, amb motors 
híbrids o amb biocombustibles.  
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• NNNNo s’apliquen mesures d’eficiència energèticao s’apliquen mesures d’eficiència energèticao s’apliquen mesures d’eficiència energèticao s’apliquen mesures d’eficiència energètica    eeeen les dependències i equipaments municipalsn les dependències i equipaments municipalsn les dependències i equipaments municipalsn les dependències i equipaments municipals i  i  i  i 
tampoc es fomenta la seva implantació en els diversos sectorstampoc es fomenta la seva implantació en els diversos sectorstampoc es fomenta la seva implantació en els diversos sectorstampoc es fomenta la seva implantació en els diversos sectors. . . .     

 
• Important nomImportant nomImportant nomImportant nombre i dispersió d’instal�lacions de radiocomunicació per tot el municipi que en bre i dispersió d’instal�lacions de radiocomunicació per tot el municipi que en bre i dispersió d’instal�lacions de radiocomunicació per tot el municipi que en bre i dispersió d’instal�lacions de radiocomunicació per tot el municipi que en 

dificulta el control i gestió. dificulta el control i gestió. dificulta el control i gestió. dificulta el control i gestió. Lloret de Mar disposa d’un gran nombre d’antenes de telefonia 
mòbil inventariades a l’estudi de les infraestructures de radiocomunicació. Per altra banda, es 
disposa d’una ordenança sobre la instal�lació d’antenes alhora en el nou POUM s’estableix que 
els nous receptors de senyal de telefonia mòbil s’ubicaran en antenes ja existents i compartides 
per les diferents companyies, fora que s’estableixi el contrari mitjançant un Pla especial de 
cobertures a desenvolupar des de l’Ajuntament. 
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DIAGNOSI ESTRATÈGICA DE L’AGENDA 21 LOCAL DE LLORET DE MAR  
    
 

2.8.4 RESUM DE LA DIAGNOSI: PUNTS FORTS / PUNTS FEBLES 
 

Punts fortsPunts fortsPunts fortsPunts forts    
    
� Aprovació d’un recent Pla Director de l’enllumenat públic que permetrà en els propers anys adequar a 

l’actual normativa l’enllumenat públic. Els objectius previstos són millorar les condicions d’il�luminació 
i servei, reducció de la contaminació lumínica, millorar l’eficiència energètica i la seguretat elèctrica de 
les instal�lacions. 

� Es troba en projecte disposar de recursos adequats per a controlar i gestionar els consums energètics a 
nivell municipal des de la vessat ambiental.  

� Territori amb un important potencial d’ús de les energies renovables, en especial la solar, l’eòlica i la 
biomassa. 

� Es disposa d’una ordenança reguladora de la instal�lació d’antenes del 1998 i de data posterior un 
estudi de les incorporacions necessàries a fer a l’ordenança i l’inventari de les nombroses 
instal�lacions de telecomunicació. 

 

    
Punts feblesPunts feblesPunts feblesPunts febles    
    
� Increment del consum energètic al municipi en les darrers anys. 

� Elevat grau de dependència energètica dels combustibles líquids (gasoil i gasolina). 

� El consum d’energia elèctrica al municipi es generat en gran part pel sector domèstic i comercial. 

� La xarxa de gas natural no es troba estesa a totes les urbanitzacions. 

� La gestió de l’enllumenat públic a gran part de les urbanitzacions no es realitza per part de 
l’Ajuntament i no es disposa d’informació relativa al seu estat 

� A determinades urbanitzacions l’enllumenat públic presenta certes mancances i una deficiència  
d’iluminació i adequació a la normativa.  

� No s’han establert mesures d’eficiència energètica i estalvi en l’administració local ni s’han realitzat 
campanyes de foment d’aquestes entre la ciutadania. 
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2.9 RESIDUS 
 

2.9.1 RESUM DE LA SITUACIÓ ACTUAL 
La generació de residus a Lloret de Mar en els darrers anys ha incrementat de forma exponencial, 
degut principalment a l’augment de la població resident i el turisme i el model de creixement 
urbanístic. 
 
L’any 2008 s’han generat 32.722 tones de residus, amb uns nivells de recollida selectiva a l’entorn 
del 12% i amb una generació de residus per habitant de 2,32 Kg/hab/dia, superant molt per sobre 
la mitjana catalana. A nivell de sistemes de recollida es disposa d’una diversitat de sistemes a les 
urbanitzacions i nucli urbà i diferenciats segons el seu origen: comercial i domiciliari.  
 
La neteja viària i la gestió dels residus a Lloret presenta una casuística molt particular que fa 
complexa una gestió integral i sostenible d’aquests serveis. Per una banda, la dificultat intrínseca 
que presenta un municipi amb una marcada estacionalitat a l’estiu, on el servei cal duplicar-lo i 
l’activitat econòmica es concentra al sector comercial i hoteler, i per altra, les nombroses i diverses 
urbanitzacions que pel seu model de creixement i les diverses entitats de gestió d’aquestes en 
dificulten la implantació de sistemes de recollida òptims i el seu control. 
 
Alhora també cal citar altres reptes importants com ara la prevenció i control dels nombrosos 
abocaments incontrolats, la implantació de la recollida de matèria orgànica i foment de la 
separació en origen a tot el municipi i la gestió de les infraestructures de tractament presents a 
Lloret: l’abocador de residus municipals comarcal, el dipòsit de runes i les instal�lacions previstes 
en un futur. 
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2.9.2 OBJECTIUS GENERALS I ESPECÍFICS 
 
Objectius generalsObjectius generalsObjectius generalsObjectius generals    

� Prioritzar estratègies de prevenció de residus. 

� Treballar en l’educació i sensibilització per la minimització, el reciclatge i/o reutilització dels residus. 

� Facilitar la disponibilitat d’instal�lacions adequades pel seu tractament. 

    
Objectius específicsObjectius específicsObjectius específicsObjectius específics    

� Reduir la generació global de residus amb accions encaminades a la prevenció en el sector comercial - 
hoteler. 

� Millorar les eficiències de la recollida selectiva, principalment de la matèria orgànica, envasos i paper i 
cartró. 

� Estendre la recollida de la fracció orgànica a tot el municipi. 

� Millorar els serveis de recollida selectiva dels residus a les urbanitzacions. 

� Potenciar les recollides selectives en origen del sector comercial i hoteler. 

� Optimitzar la gestió dels residus: els sistemes de recollida, fiscalitat del servei, etc. 

� Detectar i localitzar els punts d’abocaments incontrolats o punts d’aportació dels residus amb 
presència de nombrosos desbordaments per tal de planificar-ne les neteges i control. 
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2.9.3 DIAGNOSI ESTRATÈGICA 
 
• Important complexitat de la gestió dels residus municipals. A Lloret de Mar hi ha una realitat Important complexitat de la gestió dels residus municipals. A Lloret de Mar hi ha una realitat Important complexitat de la gestió dels residus municipals. A Lloret de Mar hi ha una realitat Important complexitat de la gestió dels residus municipals. A Lloret de Mar hi ha una realitat 

fortament diferenciada a l’estiu i hivern pel que fa a la gestió dels residus mfortament diferenciada a l’estiu i hivern pel que fa a la gestió dels residus mfortament diferenciada a l’estiu i hivern pel que fa a la gestió dels residus mfortament diferenciada a l’estiu i hivern pel que fa a la gestió dels residus municipals. unicipals. unicipals. unicipals. Per una 
banda ,degut a la realitat fortament diferenciada a l’estiu i hivern pel que fa a les necessitats de 
recollida i per l’altra, a la diversitat de models de recollida i les entitats que realitzen el servei 
en les urbanitzacions. 

 
• Elevada gElevada gElevada gElevada generació de residus i important increment de la generació en els darrers anys. eneració de residus i important increment de la generació en els darrers anys. eneració de residus i important increment de la generació en els darrers anys. eneració de residus i important increment de la generació en els darrers anys. La 

generació de residus per habitant és de 2,32 Kg/hab/any, superant molt per sobre la mitjana 
catalana (1,64 Kg/hab/dia). Amb un increment de la generació de residus degut principalment 
a l’augment de la població i de l’activitat turística del municipi i del model de creixement 
urbanístic. 

 
• Els nivells de recollida selectiva són molt baixos. Els nivells de recollida selectiva són molt baixos. Els nivells de recollida selectiva són molt baixos. Els nivells de recollida selectiva són molt baixos. Representen un aproximadament 12% 

respecte el total de residus recollits. Actualment la mitjana catalana gira entorn al 30 % i la 
mitjana comarcal entorn al 20%. 

 
2008200820082008    

Fracció Fracció Fracció Fracció     Eficiència (%)Eficiència (%)Eficiència (%)Eficiència (%)    
Objectius Objectius Objectius Objectius 

PROGREMIC %PROGREMIC %PROGREMIC %PROGREMIC %    
Grau de Grau de Grau de Grau de 

compliment (%)compliment (%)compliment (%)compliment (%)    
OrgànicaOrgànicaOrgànicaOrgànica    9,829,829,829,82    55 18 
VidreVidreVidreVidre    28,0428,0428,0428,04    75 37 
PaperPaperPaperPaper----CartróCartróCartróCartró    12,4912,4912,4912,49    75 17 
EnvasosEnvasosEnvasosEnvasos    3,263,263,263,26    25 13 
PROGREMIC: Programa de Residus Municipals de Catalunya 2007- 2012 

 
• El servei de recollida de totes les fraccions i tipologies de recollides són realitzats per part El servei de recollida de totes les fraccions i tipologies de recollides són realitzats per part El servei de recollida de totes les fraccions i tipologies de recollides són realitzats per part El servei de recollida de totes les fraccions i tipologies de recollides són realitzats per part 

d’una única empresa concessionària del serveid’una única empresa concessionària del serveid’una única empresa concessionària del serveid’una única empresa concessionària del servei, GBI Serveis SAU, fet que permet agilitzar i  fet que permet agilitzar i  fet que permet agilitzar i  fet que permet agilitzar i 
coordinar els serveicoordinar els serveicoordinar els serveicoordinar els serveis amb major eficàcia. s amb major eficàcia. s amb major eficàcia. s amb major eficàcia. L’Ajuntament fa un seguiment acurat del servei que 
realitza l’empresa concessionària i disposen d’un control exhaustiu dels serveis prestats i en 
especial de les recollides porta a porta a grans generadors. 

 
• La recollida de la matèriaLa recollida de la matèriaLa recollida de la matèriaLa recollida de la matèria orgànica només es troba implantada en la recollida a grans  orgànica només es troba implantada en la recollida a grans  orgànica només es troba implantada en la recollida a grans  orgànica només es troba implantada en la recollida a grans 

generadors comercials i parcialment en tres barris: Can Sabata, El Molí i Mas Vila. generadors comercials i parcialment en tres barris: Can Sabata, El Molí i Mas Vila. generadors comercials i parcialment en tres barris: Can Sabata, El Molí i Mas Vila. generadors comercials i parcialment en tres barris: Can Sabata, El Molí i Mas Vila. La recollida 
segregada de la matèria orgànica es tracta de la fracció selectiva on cal centrar més esforços 
per a estendre completament la seva recollida a tots els barris i urbanitzacions i fomentar-ne 
així la separació en origen. 

 
• Les recollides porta a porta als grans generadors del cartró, el vidre i la FORMLes recollides porta a porta als grans generadors del cartró, el vidre i la FORMLes recollides porta a porta als grans generadors del cartró, el vidre i la FORMLes recollides porta a porta als grans generadors del cartró, el vidre i la FORM funcionen  funcionen  funcionen  funcionen bébébébé i  i  i  i 

amb una important acceptació i adhesió.amb una important acceptació i adhesió.amb una important acceptació i adhesió.amb una important acceptació i adhesió.    Les actuals recollides porta a porta permeten recollir 
de forma segregada gran quantitat de residus, tot i que encara es podria millorar en la 
participació i col�laboració de gran part dels establiments comercials. 
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• No es recull la matèria orgànica a cap No es recull la matèria orgànica a cap No es recull la matèria orgànica a cap No es recull la matèria orgànica a cap urbanització ni es potencia la recollida segregada de les urbanització ni es potencia la recollida segregada de les urbanització ni es potencia la recollida segregada de les urbanització ni es potencia la recollida segregada de les 

diferents fraccions a gran part de les urbanitzacions. diferents fraccions a gran part de les urbanitzacions. diferents fraccions a gran part de les urbanitzacions. diferents fraccions a gran part de les urbanitzacions. La gestió dels residus a les urbanitzacions 
és troba molt diversificada: recollides porta a porta del rebuig, contenidors de rebuig dispersos 
pels carrers interns i punts de recollida selectiva en els punts d’accés a la urbanització. Amb 
aquests sistemes de recollida, amb una major facilitat de deposició del rebuig, no es potencia 
la recollida segregada de les diferents fraccions afegint que tampoc es realitza la recollida de la 
FORM.  

 
• Els esforços destinats a la neteja viària són molt importants en el nucli urbà i l’entorn més Els esforços destinats a la neteja viària són molt importants en el nucli urbà i l’entorn més Els esforços destinats a la neteja viària són molt importants en el nucli urbà i l’entorn més Els esforços destinats a la neteja viària són molt importants en el nucli urbà i l’entorn més 

turísticturísticturísticturístic. De la mateixa manera que la neteja de les platges és molt acurada i es disposa de . De la mateixa manera que la neteja de les platges és molt acurada i es disposa de . De la mateixa manera que la neteja de les platges és molt acurada i es disposa de . De la mateixa manera que la neteja de les platges és molt acurada i es disposa de 
sistemes de gestió ambientalsistemes de gestió ambientalsistemes de gestió ambientalsistemes de gestió ambiental (EMAS i ISO 14001) i de qualitat i de qualitat i de qualitat i de qualitat (Marca Q) d’aquestes. d’aquestes. d’aquestes. d’aquestes.     

 
• La gestió dels residus a les urbanitzacionsLa gestió dels residus a les urbanitzacionsLa gestió dels residus a les urbanitzacionsLa gestió dels residus a les urbanitzacions i la seva neteja i la seva neteja i la seva neteja i la seva neteja presenta certes  presenta certes  presenta certes  presenta certes deficiènciesdeficiènciesdeficiènciesdeficiències    i i i i 

dificultatsdificultatsdificultatsdificultats. Gran part de les urbanitzacions presenta nombrosos abocaments a l’entorn dels 
punts de recollida i a l’entorn més immediat de la urbanització i l’estat dels punts de recollida 
també presenten sovint un estat de deixadesa. A la complexitat de gestió d’aquestes 
urbanitzacions s’afegeix que gran part d’aquestes no tenen recepcionat el servei de recollida de 
residus i cadascuna s’autogestiona sense un control i seguiment exhaustiu per part de 
l’Ajuntament.  

    

Urbanitzacions no recepcionadesUrbanitzacions no recepcionadesUrbanitzacions no recepcionadesUrbanitzacions no recepcionades    
Urbanitzacions Urbanitzacions Urbanitzacions Urbanitzacions 
recepcionadesrecepcionadesrecepcionadesrecepcionades    

SOLEIA SEPULCRE ROMA ELS PINARS 

COSTA D’EN GALLINA FONT BANDINA LLORET DE DALT 

MONTLLORET LLEVANTINA LLORET BLAU 

VINYA ROSA NORMAX ELS LLORERS 

LA RIVIERA CORONA DE STA. CRISTINA LLORET VERD 

CONDADO DEL JARUCO SURO GROS LA CREU DE LLORET 

BLOCH MONTERREY ROCA GROSSA 

SOLTERRA UCSA LLORET RESIDENCIAL 

LA TORTUGA LA MONTGODA SERRA BRAVA 

FONT DE SANT LLORENÃ MAS ROMEU RESIDENCIAL URCASA 

  TURO DE LLORET 

  PUIG D'EN PLA 

 
Per contra, cal afegir que en la urbanització Els Pinars s’ha instaurat un únic punt de recollida a 
l’entrada de la urbanització, (una minideixalleria), iniciativa que permet un major control de la 
gestió i que es troba en projecte implantar-la en altres urbanitzacions. 
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• Important repte quan a la gestió de les infraestructures de tractament de residus actuals i les Important repte quan a la gestió de les infraestructures de tractament de residus actuals i les Important repte quan a la gestió de les infraestructures de tractament de residus actuals i les Important repte quan a la gestió de les infraestructures de tractament de residus actuals i les 

previstes a Lloret de Marprevistes a Lloret de Marprevistes a Lloret de Marprevistes a Lloret de Mar. Aquestes infraestructures signifiquen una oportunitat de millora, 
optimització i sostenibilitat en la gestió dels residus però és de vital importància un disseny i 
gestió sustentats en la minimització de l’impacte sobre el seu entorn. De les infraestructures 
previstes per a la gestió dels residus destacar, l’ampliació del dipòsit controlat de residus 
municipals, el de runes, la planta de tractament de la fracció resta i els voluminosos. 
 

• No hi ha una ordenança reguladora No hi ha una ordenança reguladora No hi ha una ordenança reguladora No hi ha una ordenança reguladora de les condicions de prestació del servei de recollida i de les condicions de prestació del servei de recollida i de les condicions de prestació del servei de recollida i de les condicions de prestació del servei de recollida i 
transptransptransptransport dels diferents residus, en especial els comercials, així com, de les condicions en que ort dels diferents residus, en especial els comercials, així com, de les condicions en que ort dels diferents residus, en especial els comercials, així com, de les condicions en que ort dels diferents residus, en especial els comercials, així com, de les condicions en que 
l’usuari ha d’utilitzar el servei.l’usuari ha d’utilitzar el servei.l’usuari ha d’utilitzar el servei.l’usuari ha d’utilitzar el servei.    

 
• Manquen instruments i foment de les pràctiques basades en la prevenció de residus. Manquen instruments i foment de les pràctiques basades en la prevenció de residus. Manquen instruments i foment de les pràctiques basades en la prevenció de residus. Manquen instruments i foment de les pràctiques basades en la prevenció de residus. Tot i que 

sí que hi ha certes pràctiques com ara la del compostatge casolà i algunes campanyes 
d’informació i comunicació basades en l’eix de la prevenció (la carmanyola escolar reutilitzable 
o el foment de bosses reutilitzables per a la compra), manca una estratègia global de prevenció 
de residus acompanyada d’una fiscalitat del servei de recollida, tractament i eliminació de 
residus que fomenti la minimització de la generació de residus. 

 
• ElElElEls residus ramaders i els d’origen industrial representen un volum de la generació global de s residus ramaders i els d’origen industrial representen un volum de la generació global de s residus ramaders i els d’origen industrial representen un volum de la generació global de s residus ramaders i els d’origen industrial representen un volum de la generació global de 

residus poc rellevaresidus poc rellevaresidus poc rellevaresidus poc rellevant i amb un baix impacte ambiental. nt i amb un baix impacte ambiental. nt i amb un baix impacte ambiental. nt i amb un baix impacte ambiental.     
 
• Els residus de la construcció també presenten una important davallada a partir de 2007, degut Els residus de la construcció també presenten una important davallada a partir de 2007, degut Els residus de la construcció també presenten una important davallada a partir de 2007, degut Els residus de la construcció també presenten una important davallada a partir de 2007, degut 

a l’actual conjuntura econòmica.a l’actual conjuntura econòmica.a l’actual conjuntura econòmica.a l’actual conjuntura econòmica. També destacar que per al tractament de residus de la 
construcció la nova Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de 
gestió dels residus i dels cànons sobre la deposició del rebuig dels residus, estableix el nou 
cànon de deposició controlada dels residus de la construcció, amb un gravamen de 3 euros per 
tona. 
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2.9.4 RESUM DE LA DIAGNOSI: PUNTS FORTS / PUNTS FEBLES 
 

Punts fortsPunts fortsPunts fortsPunts forts    
    
� Es disposa de plans de gestió dels residus i neteja tant dels residus municipals com dels comercials i 

de platges.  

� La recollida de voluminosos i fraccions minoritàries segueixen una evolució d’increment amb els anys.  

� El servei de neteja viària i a les platges és molt acurada. 

� Es disposa de sistemes de gestió ambientals i de qualitat a les principals platges. 

� Es disposa de recollides comercials a grans generadors en origen del cartró, la matèria orgànica i el 
vidre. 

� Es disposa d’una nova deixalleria dimensionada per a donar servei a una població superior a la 
resident a Lloret. 

� Certes iniciatives i campanyes de foment del reciclatge i prevenció de residus. 

� Baixa producció i importància de la generació de residus industrials i ramaders. 

� Disminució de la producció de residus de la construcció. 

 

    
Punts feblesPunts feblesPunts feblesPunts febles    
    
� La generació dels residus municipals ha incrementat any rere any amb una distribució de la generació 

al llarg de l’any fortament irregular degut a la població estacional d’un municipi turístic com és Lloret 
de Mar. 

� La generació de residus per habitant és de 2,32 Kg/hab/dia, superant molt per sobre a la mitjana 
catalana. 

� Nivells de recollida selectiva baixos. 

� La recollida de la matèria orgànica no es troba estesa a tot el municipi. 

� No es fomenta la recollida selectiva a gran part de les urbanitzacions. 

� Dificultat de gestió i control de la gestió dels residus i la neteja a les urbanitzacions tan les que 
disposen o no del servei recepcionat per part de l’Ajuntament. 

� Nombrosos abocaments incontrolats a la zona forestal a l’entorn de les urbanitzacions i 
desbordaments en els punts d’aportació ubicats a l’interior de les urbanitzacions. 

� Diversitat de sistemes de contenidorització que fan incrementar i diversificar la tipologia de recollides. 
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3333 ASPECTES DE SOSTENIBASPECTES DE SOSTENIBASPECTES DE SOSTENIBASPECTES DE SOSTENIBILITAT ECONÒMICAILITAT ECONÒMICAILITAT ECONÒMICAILITAT ECONÒMICA    
 

3.1.1 RESUM DE LA SITUACIÓ ACTUAL 
 
Des d’un punt de vista econòmic, Lloret de Mar és un municipi especialitzat en el turisme. Un elevat 
percentatge del seu Producte Interior Brut (PIB) i del nombre de llocs de treball al municipi 
depenen directa o indirectament en les activitats relacionades amb el turisme, com la restauració, 
l’allotjament, el comerç i els serveis d’atenció als visitants. 
 
Una segona característica d’aquest municipi és que l’arribada o sortida dels turistes i visitants 
condiciona enormement l’economia municipal.  
 
En primer lloc, s’observa com l’evolució del nombre de persones en situació d’atur varia en funció 
de l’estacionalitat; òbviament, durant els mesos d’estiu hi ha un menor nombre de persones en 
situació d’atur mentre que augmenta durant els mesos amb una menor activitat turística.  
 
Les característiques de la població en situació d’atur són  força explicites. Tot i que recentment, ha 
augmentat el nombre de persones en situació d’atur pertanyents al sector de la construcció, el 
sector serveis és qui aporta un major nombre de persones desocupades.  
 
En segon lloc, l’ocupació en el sector serveis en el municipi també està condicionada a 
l’estacionalitat. L’anàlisi de l’evolució de l’ocupació en aquest sector mostra com es produeix un 
fort augment o un fort descens en funció de l’activitat turística. Aquest fet però no es produeix 
també en la resta de sectors econòmics i productius (sector primari i secundari i la construcció). De 
totes maneres però aquests sectors  tant sols  suposen el 20% de l’ocupació total del municipi. 
 
El model turístic tradicional, o de ‘sol i platja’, és també un dels factors característics de 
l’estacionalitat de l’activitat turística del municipi. Durant els mesos de calor, els turistes i visitants 
disposen d’una completa i variada oferta d’activitats i atraccions, mentre que els mesos amb una 
pitjor climatologia el model turístic mostra les seves limitacions.  
 
Actualment s’observa com s’han adoptat mesures per a la reducció d’aquesta estacionalitat a 
través d’una diversificació de l’oferta turística existent. A partir d’una especialització en altres  
‘productes turístics’ s’espera poder oferir noves activitats per a un públic més concret. L’obtenció 
dels certificats de ‘Turisme Familiar’ i de ‘Turisme Esportiu’, així com les mesures adoptades per a 
la millora de la qualitat, són l’aposta del municipi per poder atraure a una nova tipologia de 
turistes i visitants, no tant per substituir el model turístic tradicional sinó com una forma per a 
augmentar l’oferta turística existent, diversificar-la i reduir els impactes negatius de 
l’estacionalitat. 
 
La condició de ‘Municipi Turístic’, segons la Llei 8/2004, de 23 de desembre, sobre horaris 
comercials, comporta l’obertura dels establiments i botigues del municipi al llarg de pràcticament 
tots els dies de l’any (de l’1 de gener a 31 d’octubre excepte 3 festivitats) de forma indefinida (fins 
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a les 10 de la nit). Aquest fet podria no només contribuir al manteniment de l’actual teixit 
comercial del municipi sinó també a desenvolupar-lo i expandir-lo i, al mateix temps, que assegura 
l’arribada de més visitants al municipi atrets per aquesta oferta comercial que cap dels altres 
municipis del seu entorn proper poden oferir. 
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3.1.2 OBJECTIUS GENERALS I ESPECÍFICS 
 
Objectius generalsObjectius generalsObjectius generalsObjectius generals    

� Apostar per la diversificació de les activitats econòmiques i impulsar els nous sectors amb projecció de 
futur 

� Reducció de l’estacionalitat del turisme i dels seus efectes negatius 

� Fomentar la contractació indefinida en tots els sectors i activitats productives i econòmiques 

� Potenciar la creació i desenvolupament d’àrees d’especialització econòmiques i productives 

    
Objectius específicsObjectius específicsObjectius específicsObjectius específics    

� Impulsar la qualitat en els serveis, especialment aquells que suposin una relació directa amb els 
visitants i turistes 

� Apostar per la creació de nous productes turístics i el suport a les accions ja adoptades en aquest 
sentit 

� Promoure l’adopció de mesures de protecció i conservació del medi ambient entre les empreses del 
municipi 

� Millorar la formació i educació dels treballadors, adoptar mesures per fomentar el reciclatge i 
l’obtenció de nous coneixements a les persones en edat de treballar 

� Promocionar l’activitat comercial del municipi, tant dels nous comerços com dels ja existents 
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3.1.3 DIAGNOSI ESTRATÈGICA 
 
• Economia local especialitzada en el turisme, Economia local especialitzada en el turisme, Economia local especialitzada en el turisme, Economia local especialitzada en el turisme, més del 80% del PIB del municipi i del 85% dels 

llocs de treball de Lloret de Mar pertanyen al sector terciari, especialment en les activitats 
relacionades amb el turisme com són la restauració, l’allotjament i el comerç. 

 
• Elevat índex d’autocontenció (superior al 80%), Elevat índex d’autocontenció (superior al 80%), Elevat índex d’autocontenció (superior al 80%), Elevat índex d’autocontenció (superior al 80%), fet que demostra la baixa dependència 

econòmica exterior de Lloret. El 80% dels residents, treballen en el mateix municipi.  
 
• Augment constant del nombre de població ocupada Augment constant del nombre de població ocupada Augment constant del nombre de població ocupada Augment constant del nombre de població ocupada pel període 1991-1996-2001 i que, amb 

l’important increment de la població en edat de treballar (vegeu apartat 5 de la diagnosi), 
indica que aquesta tendència no ha canviat.  

 
• Clara relació entClara relació entClara relació entClara relació entre el nombre de persones ocupades i l’estacionalitat. re el nombre de persones ocupades i l’estacionalitat. re el nombre de persones ocupades i l’estacionalitat. re el nombre de persones ocupades i l’estacionalitat. La forta especialització 

turística de Lloret, i de l’estacionalitat que comporta, provoca canvis significatius en el nombre 
de contractacions en el municipi, especialment en el sector serveis. En canvi, la resta 
d’activitats econòmiques no demostren aquesta mateixa relació.  
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• Clara relació entre el nombre de persones en situació d’atur i l’estacionalitat. Clara relació entre el nombre de persones en situació d’atur i l’estacionalitat. Clara relació entre el nombre de persones en situació d’atur i l’estacionalitat. Clara relació entre el nombre de persones en situació d’atur i l’estacionalitat. Durant els mesos 

amb una major afluència turística, el nombre de persones en situació d’atur es redueix de 
forma considerable, mentre que augmenta significativament en els mesos l’activitat turística es 
redueix.  
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• Les persones en situació d’atur presenten unes característiques força concretes. Les persones en situació d’atur presenten unes característiques força concretes. Les persones en situació d’atur presenten unes característiques força concretes. Les persones en situació d’atur presenten unes característiques força concretes. En més del 

50% dels casos les persones en situació d’atur tenen entre 25 i 45 anys i en un 90% dels casos 
tenen estudis generals o inferiors. Majoritàriament també, aquestes persones pertanyen al 
sector serveis.  
    
Es detecten lleugeres variacions d’aquestes característiques en funció de l’estacionalitat. Així 
durant els mesos amb una major afluència de turistes i visitants es redueix el nombre de 
persones amb aquestes característiques, tot i que continuen sent les majoritàries, mentre que 
augmenta el nombre de persones en situació d’atur de més de 45 anys i el de persones amb 
estudis tècnics professionals superiors i universitaris.  
 

• L’atur femení és inferior al masculí. L’atur femení és inferior al masculí. L’atur femení és inferior al masculí. L’atur femení és inferior al masculí. Des de principis de l’any 2008, el nombre de dones en 
situació d’atur és inferior al dels homes fet que comporta un canvi de tendència en relació als 
anys anteriors.  

 
• Elevat nombre de contractacions temporals en el municipi. Elevat nombre de contractacions temporals en el municipi. Elevat nombre de contractacions temporals en el municipi. Elevat nombre de contractacions temporals en el municipi. El 83% de les contractacions 

realitzades en el municipi durant l’any 2008 varen ser temporals. Es tracta d’una dada força 
elevada i que coincideix amb la mitjana del país però que supera al valor mitjà de la Comarca 
de la Selva, que és del 81%. Per sectors econòmics, el sector primari i la construcció són qui 
realitzen un major nombre de contractacions temporals (92% i 91% respectivament), mentre 
que la industria és només del 76%. El sector serveis realitza en un 83% dels casos 
contractacions temporals.  

 
• Predomini de la petita i mitjana empresa (entre 6 i 250 treballadors) en el municipiPredomini de la petita i mitjana empresa (entre 6 i 250 treballadors) en el municipiPredomini de la petita i mitjana empresa (entre 6 i 250 treballadors) en el municipiPredomini de la petita i mitjana empresa (entre 6 i 250 treballadors) en el municipi. . . . A més, 

l’anàlisi evolutiu del nombre de treballadors per tipologia d’empresa mostra un augment del 
nombre de treballadors contractats per la petita i mitjana empresa en els darrers anys. Tal i 
com ja s’ha argumentat anteriorment, l’estacionalitat comporta aquí també nombrosos canvis. 
Per exemple, només es detecta la presència de grans empreses en el municipi durant els mesos 
de major afluència turística.  
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Número de treballadors per tipus d’empresaNúmero de treballadors per tipus d’empresaNúmero de treballadors per tipus d’empresaNúmero de treballadors per tipus d’empresa    

  Microempresa  Microempresa  Microempresa  Microempresa      Petita empresa  Petita empresa  Petita empresa  Petita empresa      Mitjana empresa  Mitjana empresa  Mitjana empresa  Mitjana empresa      Gran empresa  Gran empresa  Gran empresa  Gran empresa     

30 de juny 20064 8.349 2.708 640 

31 de desembre 20065 5.699 1.750 - 

30 de juny 20076 8.629 2.650 675 

31 de desembre 2007 2.271 3.204 1.771 - 

30 de juny 2008 2.719 5.340 3.060 661 

31 de desembre 08 2.102 2.986 1.450 - 

 
 
• Àrees d’especialització d’activitats dispersesÀrees d’especialització d’activitats dispersesÀrees d’especialització d’activitats dispersesÀrees d’especialització d’activitats disperses....        D’acord amb el Pla d’Ordenació Urbanística 

Municipal (POUM) de Lloret, es distingeixen dues àrees d’especialització: en activitats 
esportives i en usos industrials mentre que el sector hoteler i de restauració es troba dispers en 
el conjunt del municipi.  

 
 

 

 
 

 

• Elevat nombre d’establiments comercials i de serveis perElevat nombre d’establiments comercials i de serveis perElevat nombre d’establiments comercials i de serveis perElevat nombre d’establiments comercials i de serveis per habitant.  habitant.  habitant.  habitant. La ràtio d’establiments 
comercials per cada 1.000 habitants de Lloret és força elevada. Per contra, l’opinió en el 
municipi així com des de diverses àrees econòmiques del municipi la percepció és just el 
contrari. Segons l’àrea de promoció econòmica del municipi és necessària l’ampliació de la 

                                                                        
4 No es disposa de dades segregades entre micro i petita empresa. Les dades corresponen a empreses amb menys de 50 
treballadors 
5 Ídem 
6 Ídem 
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superfície comercial al municipi per tal de reduir el nombre de residents i turistes que realitzen 
les seves compres en altres municipis propers (Blanes i Girona principalment) així com atraure 
nous clients.  

 
• D’acord amb la Llei 8/2004 Lloret de Mar té la condició de municipi turístic,D’acord amb la Llei 8/2004 Lloret de Mar té la condició de municipi turístic,D’acord amb la Llei 8/2004 Lloret de Mar té la condició de municipi turístic,D’acord amb la Llei 8/2004 Lloret de Mar té la condició de municipi turístic, fet que comporta 

la no limitació dels horaris comercials previstos per al resta del sector dels municipis catalans. 
Això comporta que des de l’1 de gener al 31 d’octubre els comerços puguin tenir obert 
ininterrompudament, i només hagin de tancar els seus establiments els dies 1 de gener, 1 de 
maig i 11 de setembre.  
    
És important destacar que    per acord entre els mateixos comerciants, des de l’any 2006 l’horari 
de tancament ha quedat establert a partir de les 22h. Aquest acord unànime entre els actors 
involucrats ha comportat un major compliment de la norma i, per tant, una reducció de les 
molèsties i sorolls ocasionats  als residents i resta de la població.  
 

• Elevada oferta d’aElevada oferta d’aElevada oferta d’aElevada oferta d’allotjament turísticllotjament turísticllotjament turísticllotjament turístic. . . . L’oferta d’allotjament turístic al municipi suposa més del 
70% del nombre de places hoteleres i  del 18% de les places de càmpings de la Comarca de la 
Selva. En tot el terme municipal no hi ha però cap centre de turisme rural i, per tant, l’oferta 
d’aquest tipus d’allotjament és inexistent al municipi. 

 
 

 

 
 
 
 
• Elevada oferta comercial i de serveis per a turistes.Elevada oferta comercial i de serveis per a turistes.Elevada oferta comercial i de serveis per a turistes.Elevada oferta comercial i de serveis per a turistes. Segons el cens d’activitats del municipi, 

l’any 2008 hi ha un total de 194 establiments amb llicència de restauració, 97 bars i 
establiments de lleure i oci. La majoria d’ells es situen en les mateixes zones que l’oferta 
d’allotjament o en zones molt properes. 
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• Aplicació de mesures per a la diversificació de l’oferta turística tradicional. Aplicació de mesures per a la diversificació de l’oferta turística tradicional. Aplicació de mesures per a la diversificació de l’oferta turística tradicional. Aplicació de mesures per a la diversificació de l’oferta turística tradicional. El model de turisme 
de ‘sol i platja’ representa encara ara la principal font d’atracció de turistes i visitants al 
municipi però des de l’empresa privada així com des de l’administració pública local es treballa 
coordinadament en la creació de nous productes turístics que representin una font d’arribada 
de nous turistes i visitants. L’aposta per a esdevenir un municipi esportiu (Certificació de 
Turisme Esportiu –CTE) i familiar (Certificació de Turisme Familiar –CTF) així com per a la 
millora de la qualitat i de la gestió ambiental dels serveis prestats són una formula per a la 
diversificació de l’oferta turística tradicional.  

 
• Augment del nombre d’empreses que contribueixen a la conservació i protecció del medi Augment del nombre d’empreses que contribueixen a la conservació i protecció del medi Augment del nombre d’empreses que contribueixen a la conservació i protecció del medi Augment del nombre d’empreses que contribueixen a la conservació i protecció del medi 

ambient. ambient. ambient. ambient. Actualment hi ha un total de 14 establiments turístics que disposen d’un sistema de 
gestió ambiental o de qualitat a Lloret de Mar; la majoria d’ells disposen de la ‘Q’ de qualitat 
turística i alguns d’ells disposen també d’altres certificats com ISOs , EMAS o Garanties de 
Qualitat Ambiental. Tot i que el seu nombre continua essent baix (en total hi ha més de 150 
establiments d’allotjament turístic al municipi) és una millora respecte anys anteriors. 
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3.1.4 PUNTS FORTS I PUNTS FEBLES DE LA SOSTENIBILITAT ECONÒMICA 
 

Punts fortsPunts fortsPunts fortsPunts forts    
    
� Elevada autocupació en el municipi, superior al 80% l’any 2001.  

� Elevada oferta turística, fet que comporta l’arribada d’un importantíssim nombre de turistes i visitants 
al municipi 

� Ric teixit empresarial al municipi, especialment de petita i mitjana empresa. 

� Augment continuat de la població ocupada 

� Condició de ‘municipi turístic’  

� Forta presència d’establiments comercials  

� Aplicació de mesures per aconseguir una diversificació de l’oferta turística existentl i la reducció de 
l’estacionalitat 

    
Punts feblesPunts feblesPunts feblesPunts febles    
    
� Dependència absoluta de l’economia del municipi a l’activitat turística 

� L’estacionalitat del turisme comporta forts impactes en termes de reducció del nombre de llocs de 
treball i disminució de l’activitat econòmica 

� Elevada temporalitat en les contractacions laborals 

� L’oferta turística existent entre les empreses del municipi és molt similar i homogènia. Inexistència 
d’allotjaments de turisme rural en el municipi. 

� La població en situació d’atur presenta unes característiques molt concretes, especialment en la seva 
baixa formació. A més a més, la meitat d’aquestes persones tenen entre 25 i 45 anys i, per tant, una 
elevada vida laboral per endavant 

� Baixa implantació de mesures que contribueixin a la protecció i conservació del medi ambient entre les 
empreses.  
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4444 ASPECTES DE SOSTENIBASPECTES DE SOSTENIBASPECTES DE SOSTENIBASPECTES DE SOSTENIBILITAT SOCIALILITAT SOCIALILITAT SOCIALILITAT SOCIAL    
 

4.1.1 RESUM DE LA SITUACIÓ ACTUAL 
 
L’evolució de la població de Lloret de Mar presenta dues etapes clarament diferenciades. La 
primera, que comprèn la primera meitat del s. XX s’observa un estancament en el creixement de la 
població. La segona etapa, que s’inicia a partir dels anys 60 i arriba fins a l’actualitat, es 
caracteritza per un creixement poblacional molt pronunciat.  
 
Segons les dades de població del padró municipal d’habitants corresponents a l’1 de desembre de 
2008, Lloret de Mar té un total de 38.532 habitants; l’any 1900 n’hi havia 3.242. 
 
El fort creixement de la població de Lloret està relacionat amb el desenvolupament del turisme en 
el municipi. Si a principis d’aquest període aquest desenvolupament va suposar l’arribada de 
població provinent, majoritàriament, d’altres poblacions catalanes i de la resta de l’estat espanyol, 
des de principis del s. XXI el creixement poblacional es deu, sobretot, a l’arribada de població 
d’origen estranger.  
 
L’any 2008 el 41% de la població de Lloret de Mar és d’origen estranger. 
 
La població de Lloret es caracteritza també per ser, des d’un punt de vista demogràfic, força jove: 
l’any 2006, el 75% de la població es trobava en edat de treballar (entre 15 i 64 anys) i la població 
major de 65 anys tan sols suposava el 15% del total de la població. 
 
El fort creixement de la població en els darrers 50 anys, ha comportat que el parc d’habitatges de 
Lloret es caracteritzi per dos grans trets. El primer, és l’elevat nombre d’habitatges secundaris que, 
naturalment, s’ocupen durant els mesos de primavera i estiu i queden buits la resta de l’any. El 
segon tret característic és la baixa antiguitat dels habitatges. Lloret de Mar ha patit dues 
oscil�lacions de creixement de l’activitat constructiva molt clar: la primera, durant els anys 80, i la 
segona a partir de l’any 2000. A mode d’exemple, si l’any 1992 es varen construir un total de 97 
habitatges, l’any 2002 se’n varen construir 1.911. 
 
A nivell de protecció social i de salut destaca la important tasca que s’està realitzant des dels 
poders públics locals i les àrees municipals involucrades. De fet, Lloret de Mar compta amb els 
seus propis serveis i els gestiona pel conjunt de la població, sense massa participació d’altres 
entitats supramunicipals. 
 
Aquesta proximitat en els serveis permet una major rapidesa en la detecció de mancances i en la 
recerca de solucions però també es veu limitada davant dels recursos disponibles. Falta millorar el 
servei i atenció a les persones que resideixen a les urbanitzacions allunyades del centre urbà. 
 
Les problemàtiques socials identificades no es diferencien substancialment amb les 
problemàtiques que s’identifiquen en la resta de municipis catalans (gent gran, població amb 
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disminució física o psíquica, immigració, fracàs escolar, habitatge, treball, etc.) encara que les 
característiques urbanes de Lloret són un element a tenir en consideració. 
 
A nivell educatiu, Lloret de Mar compta amb un important nombre de població en edat escolar. De 
fet, les estadístiques mostren un continuat creixement del nombre d’alumnes (des d’educació 
infantil als cursos superiors): pel curs 2007-2008, hi havia un total de 4.547 alumnes, mentre que 
pel curs 1997-1998 n’hi havia tan sols 3.162. 
 
Pràcticament la totalitat de les places en els centres educatius de Lloret els ocupen alumnes 
empadronats en el mateix municipi (99%), però les dades demostren també un important nombre 
d’alumnes de Lloret que es desplacen a altres municipis per a rebre la seva educació, fins a un 
12% del total de la població en edat escolar. Aquest fet s’explica per diverses raons: la manca 
d’oferta educativa, sobretot de grau superior, és una raó; un segon motiu és l’elevat nombre 
d’alumnes inscrits a centres educatius privats fora del municipi, un 45% dels alumnes que es 
desplacen fora del seu municipi per motius d’estudis reben la seva educació aquest tipus de 
centres; i, finalment, una tercera explicació vindria donada per motius de treball dels pares, que 
busquen una compatibilitat entre el seu l’horari laboral i l’educatiu dels seus fills i filles. 
 
Finalment, resta per destacar l’important i elevat nombre d’entitats existents en el municipi. Les 
seves activitats i objectius són molt diversos, fet que comporta un enriquiment per a la cohesió 
ciutadana i a la societat de Lloret. Es detecta però una manca en la realització de processos 
participatius en diversos àmbits encara que, en aquests darrers anys, s’han començat a 
desenvolupar iniciatives municipals que comptaven amb la participació activa de la ciutadania. 
Desenvolupar eines per a millorar el contacte amb les zones residencials és també un altre element 
a millorar. 
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4.1.2 OBJECTIUS GENERALS I ESPECÍFICS 
 
Objectius generalsObjectius generalsObjectius generalsObjectius generals    

� Fomentar la cohesió social entre la ciutadania 

� Adequar els serveis sanitaris i socials a la realitat del municipi 

� Promoure el moviment associatiu i, especialment, els processos de participació ciutadana 

� Facilitar l’accés als serveis públics  

� Promoure l’accés a l’habitatge 

    
Objectius específicsObjectius específicsObjectius específicsObjectius específics    

� Fomentar l’accés a l’habitatge a la població, especialment als grups de població amb majors 
dificultats  

� Promoure la participació ciutadana en la presa de decisions que afecten al municipi 

� Involucrar a la població d’origen estranger en la societat de Lloret, millorar i potenciar mecanismes 
d’interacció entre la població nouvinguda i els ciutadans de Lloret 

� Impulsar accions per assegurar un millor accés als serveis públics del conjunt de la població de Lloret, 
també la que resideix en nuclis aïllats 
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4.1.3 DIAGNOSI ESTRATÈGICA 
 
• Creixement continuat de la població des de la segona meitat del segle XX.Creixement continuat de la població des de la segona meitat del segle XX.Creixement continuat de la població des de la segona meitat del segle XX.Creixement continuat de la població des de la segona meitat del segle XX. La població de Lloret 

de Mar ha crescut de forma espectacular en els darrers 100 anys (només es produeix una 
disminució l’any 1996).  

 
Es tracta d’un creixement molt superior a la resta de municipis de la seva comarca, fins al punt 
que Lloret de Mar suposa ara ja el 22% del total de la població de la Comarca de la Selva, quan 
el 1900 era només del 7%. 
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• Les característiques demogràfiques de la població de Lloret de Mar destaca pel fort augment Les característiques demogràfiques de la població de Lloret de Mar destaca pel fort augment Les característiques demogràfiques de la població de Lloret de Mar destaca pel fort augment Les característiques demogràfiques de la població de Lloret de Mar destaca pel fort augment 
de la població en edat de treballar (entre 15 i 64 anys),de la població en edat de treballar (entre 15 i 64 anys),de la població en edat de treballar (entre 15 i 64 anys),de la població en edat de treballar (entre 15 i 64 anys), molt per sobre de la resta de franges 
d’edat. Aquest fet s’explica sobretot per l’important arribada de població d’origen estranger 
que s’ha traslladat a Lloret atret per l’oferta laboral existent en la construcció i els serveis 
relacionats amb el turisme.  



 

 75 

DIAGNOSI ESTRATÈGICA DE L’AGENDA 21 LOCAL DE LLORET DE MAR  
    
 

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Nú
m

. h
ab

ita
nt

s

de 0 a 14 anys 15 a 64 anys 65 anys i més

 
 
• Efectes de la immigració exterior en el volum de la població. La població d’origen estranger 

establerta a Lloret de Mar ha guanyat pes en relació a la població interior, que s’ha mantingut 
constant en els darrers anys. Tot i que el creixement natural de la població s’ha mantingut 
positiu, aquest no ha sigut suficient per garantir el relleu generacional. És doncs, a través de 
l’arribada de població provinent d’altres zones que Lloret de Mar ha continuat creixent.    

 

Període Naixements Defuncions Creixement natural Saldo migratori Creixement total 

1986-1991 14,57 5,84 8,73 -2,53 6,20 

1991-1996 13,00 6,40 6,60 13,63 20,23 

1996-2001 12,54 6,99 5,55 29,57 35,12 

2001-2006 8,69 5,86 2,83 21,92 24,76 
 

Actualment, el 41% de la població de Lloret de Mar és d’origen estranger, sobretot degut a la 
important presència de població d’origen europeu (són prop del 9% del total de la població del 
municipi). 

 
• Lloret de Mar comptaLloret de Mar comptaLloret de Mar comptaLloret de Mar compta amb un total de 3 amb un total de 3 amb un total de 3 amb un total de 32222 urbanitzacions, que allotgen  urbanitzacions, que allotgen  urbanitzacions, que allotgen  urbanitzacions, que allotgen més del 18més del 18més del 18més del 18% del total de % del total de % del total de % del total de 

la població del municipi.la població del municipi.la població del municipi.la població del municipi. Cap d’elles però aporta més del 2,5% del total de la població, fet que 
indica l’elevada dispersió. Fins fa uns anys aquestes urbanitzacions eren majoritàriament 
segones residències, però darrerament aquesta tendència ha canviat. Les famílies que 
s’estableixen de forma permanent en aquests habitatges va en augment. 
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Les característiques d’aquestes urbanitzacions i dels seus habitants són diverses: algunes amb 
una elevada concentració de població d’origen estranger i d’altres no; algunes amb uns trets 
socioeconòmics molt similars i d’altres no; etc. De totes maneres es fa necessari la realització 
d’un estudi específic de les urbanitzacions i de la seva població per tal de poder avaluar les 
necessitats actuals i futures d’aquestes zones. 

 
• Elevada fluctuació Elevada fluctuació Elevada fluctuació Elevada fluctuació del nombre de població al llarg de l’any.del nombre de població al llarg de l’any.del nombre de població al llarg de l’any.del nombre de població al llarg de l’any. La importància del turisme en el 

municipi suposa diversos impactes en molts àmbits diferents. A nivell poblacional, l’arribada 
de turistes i visitants durant els mesos de primavera i estiu implica un fort augment del total de 
població en el municipi. De fet, entre el març i el setembre la població estacional és superior a 
la població resident. El punt màxim de població s’assoleix durant els mesos de juliol i agost, 
amb una població total estimada de més de 110.000 persones.    
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Variació estacional de la població resident i visitant a Lloret de MarVariació estacional de la població resident i visitant a Lloret de MarVariació estacional de la població resident i visitant a Lloret de MarVariació estacional de la població resident i visitant a Lloret de Mar    
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• Elevat nombre d’habitatges vacants i secundaris.Elevat nombre d’habitatges vacants i secundaris.Elevat nombre d’habitatges vacants i secundaris.Elevat nombre d’habitatges vacants i secundaris.    El turisme ha comportat una forta presència 

d’habitatges secundaris i vacants, que només s’ocupen durant unes èpoques concretes de 
l’any. En els darrers anys però aquesta tendència ha anat disminuint a favor del nombre 
d’habitatges principals. Aquest fet s’explica sobretot pel fort augment de la població en el 
conjunt del municipi. 

 
• Important augment del nombre d’haImportant augment del nombre d’haImportant augment del nombre d’haImportant augment del nombre d’habitatges.bitatges.bitatges.bitatges.    El sector de la construcció es caracteritza per les 

seves oscil�lacions i, en el cas de Lloret, aquesta afirmació també s’ha produït. Durant la 
dècada dels 80 es produí una activitat expansiva i d’augment de la construcció d’habitatges 
que va acabar als anys 90s. No serà fins a principis del segle XXI que aquesta activitat es 
recuperarà i, suposarà una font important de treball i d’ingressos pel municipi. 
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• Clara relació entre l’augment de població i la construcció d’habitatges.Clara relació entre l’augment de població i la construcció d’habitatges.Clara relació entre l’augment de població i la construcció d’habitatges.Clara relació entre l’augment de població i la construcció d’habitatges.    El fort augment de la 

població de Lloret de Mar ha anat acompanyat d’un clar augment de l’oferta d’habitatges en el 
municipi. Difícilment, el municipi hauria augmentat la seva població amb aquesta rapidesa si 
no hagués existit una important oferta d’habitatges. Això ha comportat que el 47% dels 
habitatges principals existents a Lloret s’hagin construït en els darrers 7 anys. 
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• Baixa presència d’habitatges de protecció oficial.Baixa presència d’habitatges de protecció oficial.Baixa presència d’habitatges de protecció oficial.Baixa presència d’habitatges de protecció oficial. Les dades indiquen que en el municipi no 

s’han construït habitatges de protecció oficial en els darrers anys i que les mesures 
encaminades a ajudar i assessorar a les persones han sigut insuficients. 
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• Aplicació del Pla EducatiuAplicació del Pla EducatiuAplicació del Pla EducatiuAplicació del Pla Educatiu d’Entorn (PE d’Entorn (PE d’Entorn (PE d’Entorn (PEE).E).E).E). Lloret de Mar compta, des de l’any 2006, amb un 
PEE, que li ha permès desenvolupar un treball en xarxa entre els centres educatius, 
l’administració i les entitats municipals en l’elaboració de continguts i realització d’activitats 
amb l’objectiu de contribuir a la cohesió social i la interculturalitat.  
 

• DèficitDèficitDèficitDèficit    en oferta educativa de cicles formatius. en oferta educativa de cicles formatius. en oferta educativa de cicles formatius. en oferta educativa de cicles formatius. El 12,4% dels alumnes residents a Lloret de Mar 
realitzen els seus estudis en centres educatius fora del municipi de residència. Els motius per 
aquesta mobilitat són diversos però sí que es detecta un cert dèficit en l’oferta educativa de 
cicles formatius i en centres d’educació especial. De fet, des dels fòrums ciutadans de 
l’Agenda21 s’havia assenyalat que calia apostar per a ampliar l’oferta existent i millorar els 
espais i recursos als cicles formatius existents. 

 
• Des de l’administració local s’han impulsat mDes de l’administració local s’han impulsat mDes de l’administració local s’han impulsat mDes de l’administració local s’han impulsat mecanismes de participació ciutadana. ecanismes de participació ciutadana. ecanismes de participació ciutadana. ecanismes de participació ciutadana. El procés 

participatiu realitzat amb l’elaboració de l’Agenda21 a finals dels anys 90 n’és un exemple, així 
com el projecte Lloret Natura o els fòrums ciutadans del PALS de Lloret. A més, la creació de la 
secció de participació ciutadana a l’Ajuntament ha impulsat aquest tipus de processos 
participatius. 

 
• Lloret de Mar comptaLloret de Mar comptaLloret de Mar comptaLloret de Mar compta amb un important patrimoni històric, arquitectònic i cultural. amb un important patrimoni històric, arquitectònic i cultural. amb un important patrimoni històric, arquitectònic i cultural. amb un important patrimoni històric, arquitectònic i cultural. A més a 

més, l’administració i els agents implicats han sabut transformar aquest patrimoni en oferta 
cultural, tan per a ús i divertiment del conjunt de la ciutadania com als nombrosos turistes i 
visitants que viatgen a Lloret de Mar. 

 
• Aposta per a l’adopció de mesures de transversalitat en la organització municipal. Aposta per a l’adopció de mesures de transversalitat en la organització municipal. Aposta per a l’adopció de mesures de transversalitat en la organització municipal. Aposta per a l’adopció de mesures de transversalitat en la organització municipal. El municipi 

compta amb una secció de participació ciutadana adscrita a l’Àrea de Serveis Centrals i de 
Medi Ambient que s’ocupa de fomentar processos participatius a diversos àmbits, tant en el si 
del consistori com també, i més especialment, al conjunt de la ciutadania amb l’objectiu de 
promoure el civisme i la cohesió social a Lloret.  

 
• Manca de contacte i de canals de comunicació entre els propietaris de les urbanitzacions i el Manca de contacte i de canals de comunicació entre els propietaris de les urbanitzacions i el Manca de contacte i de canals de comunicació entre els propietaris de les urbanitzacions i el Manca de contacte i de canals de comunicació entre els propietaris de les urbanitzacions i el 

consistori. consistori. consistori. consistori. Actualment Lloret compta amb un total de 32 urbanitzacions repartides en tot el 
terme municipal, però és difícil de poder determinar les associacions de propietaris o altres 
entitats establertes en aquestes zones. Es detecta un cert desconeixement i desatenció de les 
necessitat urbanístiques, ambientals i socials d’algunes de les urbanitzacions de Lloret 
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4.1.4 RESUM DE LA DIAGNOSI: PUNTS FORTS / PUNTS FEBLES 
 

Punts fortsPunts fortsPunts fortsPunts forts    
    
� Important presència de població en edat de treballar (75% respecte el total de la població). 

� El pes de la població jove, entre 0 i 14 anys, és superior a la població major de 65 anys; un 15% i un 
10% respectivament. 

� Important presència de població d’origen estranger, fet que contribueix a un enriquiment per a la 
cultura i la societat de Lloret. 

� Augmenta el nombre de persones i famílies que instal�len la seva residència a Lloret, ja que el nombre 
d’habitatges principals no ha deixat d’augmentar en els darrers anys. 

� El parc d’habitatges del municipi és majoritàriament modern, amb un baix percentatge d’habitatges 
antics. 

� Des de l’any 2006, Lloret de Mar compta amb un PEE, que s’utilitza per a la organització de diverses 
activitats i afavorir la cohesió social i la interculturalitat al municipi. 

� Important patrimoni històric, arquitectònic i cultural en el municipi que, a més, s’aprofita per a la 
realització d’activitats per a la ciutadania i el turisme. 

� Realització de processos participatius en diverses matèries. 

    
Punts feblesPunts feblesPunts feblesPunts febles    
    
� Elevada dispersió de la població. Gairebé el 20% de la població empadronada resideix en 

urbanitzacions. En els propers anys aquest percentatge podria fins i tot augmentar ja que algunes de 
les urbanitzacions disposen encara de zones de creixement. 

� Tot i que el seu pes ha anat minvant, el nombre d’habitatges vacants i secundaris continua essent molt 
elevat. 

� Estreta relació entre el creixement de la població i l’oferta de treball en el sector serveis i de la 
construcció. 

� Baix nombre d’habitatges de protecció oficial en el municipi i nul�la presència d’habitatges socials o 
destinats a grups poblacionals concrets. 

� Manca d’oferta educativa al municipi, especialment en estudis post-obligatoris.  

� Desconeixement sobre la situació en les urbanitzacions i els seus residents. Manca l’establiment d’un 
canal de comunicació i contacte entre els propietaris d’aquests habitatges i l’administració local. 

 


