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

1 INTRODUCCIÓ 
 
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 Tossa 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 Tossa 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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2 ASPECTES DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL 
 

2.1 TERRITORI 

2.1.1 RESUM DE LA SITUACIÓ ACTUAL 
 
El territori de Tossa de Mar es caracteritza per una marcada polarització que comporta, d’una 
banda, espais més o menys densament urbanitzats a primera línia de costa i, d’altra banda, un 
extens territori forestal interior, integrat al Massís de Cadiretes – l’Ardenya. 
 
El reu relatiu aïllament, juntament al fet que la major part del territori municipal es caracteritza 
per ser abrupte, amb pendents molt marcats, ha condicionat un creixement urbanístic 
relativament moderat. No obstant, la desregulació urbanística dels anys 60 i 70 va permetre 
l’aparició d’algunes urbanitzacions a partir de determinades cales. Més recentment, la creació 
del Pla d’espais d’interès natural (PEIN) ha significat una eina de contenció dels creixements 
urbanístics que també ha frenat la dispersió d’activitats i edificacions aïllades en el sòl no 
urbanitzat. 
 
Amb la massificació del fenomen turístic, el paisatge urbà del nucli de Tossa s’ha orientat cap a 
aquesta demanda turística. Tot i això, la regulació municipal ha permès contenir la proliferació 
d’elements turístics en les façanes i carrers, tot mantenint un marcat caràcter i identitat a la 
zona de la Vila Vella. 
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2.1.2 OBJECTIUS GENERALS I ESPECÍFICS 
 
Objectius 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. 

 Millorar qualitativament les zones verdes de fora del nucli urbà i els espais de transició a l’entorn 
rural. 

 
Objectius específics 

 Mantenir i potenciar el caràcter identitari del nucli. 

 Planificar el territori en consonància amb l’espai protegit del Massís de Cadiretes – l’Ardenya. 
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2.1.3 DIAGNOSI ESTRATÈGICA 
 
• La presència d’un PEIN ocupant bona part del territori posa de manifest la importància de la 

cobertura forestal. Els terrenys forestals cobreixen el 91% del territori, majoritàriament 
ocupats per boscos densos entre els quals s’hi troben algunes clarianes de matollars i prats 
que tenen una elevada importància a l’hora de trencar la continuïtat forestal i disminuir el risc 
de propagació d’incendis i l’augment de biodiversitat i, per tant, cal potenciar. 

 
 
• Els conreus tenen una presència testimonial, amb un 2,4% del territori municipal. Es 

distribueixen principalment a les zones planeres de la riera de Tossa i a l’entorn del nucli urbà 
i de la urbanització de Santa Maria de Llorell. La seva importància com a element valoritzador 
del paisatge, increment de la biodiversitat i barrera en la propagació d’incendis comporta la 
necessitat de conservar i potenciar aquests espais. 
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• El Pla director urbanístic del sistema costaner protegeix 8 unitats de sòl no urbanitzable 
costaner que el POUM respecta classificant-les com a sòl no urbanitzable. Aquestes peces 
no urbanitzables ocupen 228,5 ha situades a primera i segona línia de costa. 

 
 
• El relleu abrupte del territori ha propiciat la concentració de les zones urbanes als terrenys 

més planers i de vora la costa. El nucli urbà s’estructura a partir de la platja de la platja de 
Tossa i la carretera GI-681 mentre que la resta de taques urbanes apareixen a l’entorn de les 
platges de Portopi i Llorell i les cales de Pola, Giverol i Salions. 
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• El casc antic i la seva extensió en eixample fins a les avingudes de la Costa Brava i Ferran 

Agulló presenta la major concentració d’activitats comercials,  d’oci nocturn, de restauració 
i d’allotjament turístic. La resta de barris del nucli acullen aquestes activitats de manera 
menys concentrada, amb excepció de la restauració, que s’estén al llarg de la línia de costa, 
més enllà del casc antic. En canvi, aquestes rarament es localitzen a les urbanitzacions. 

 
• El conjunt de 10 urbanitzacions identificades tenen una extensió de 197 ha, això significa 

l’ocupació del 5% del territori municipal i el 63% del total de sòl urbà i urbanitzable. Dit d’una 
altra manera, el 67% del sòl urbà i urbanitzable correspon a urbanitzacions. No obstant, tan 
sols el 7% de la població viu en alguna d’aquestes urbanitzacions. 

4% 2%

94%

sòl urbà i urbanitzable (urbanitzacions)
sòl urbà i urbanitzable (sense urbanitzacions)
sòl no urbanitzable

 
 
• El POUM identifica 1 urbanització amb deficiències i 5 urbanitzacions amb deficiències 

notables. El POUM assenyala que els àmbits construïts amb anterioritat al Pla general de 
1986 presenten notables deficiències d’infraestructures i serveis. 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 baix índex de saturació del sòl. El sòl urbà i urbanitzable 

del municipi ocupa el 7% del territori municipal, molt per sota de les mitjanes dels municipis 
costaners de la Selva. Així mateix, l’índex de saturació que mostra el sòl urbà respecte el total 
de sòl urbà i urbanitzable (IS2) dóna resultats més elevats que a la mitjana de la Selva i dels 
municipis gironins, això implica un menor creixement urbà en valors relatius (en comparació 
amb el sòl urbà actual). 
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Àmbit IS 1 IS 2 

Tossa de Mar 0,070 0,849 

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 POUM de 2006 mostra la voluntat de reduir les previsions excessives de creixement urbà 

de Tossa apuntades al Pla general de 1986. El POUM de 2006 redueix l’extensió de sòl urbà i 
urbanitzable al nucli i a les urbanitzacions. Algunes extensions urbanitzables que encara no 
s’han desenvolupat però que no s’han pogut desclassificar, es reserven com a zona verda. 

 
• 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 zona. Dins del sòl 
forestal s’inclouen les claus de forestal de transformació de les extractives i forestal de 
transformació de les construccions, que inclou els àmbits de les dues urbanitzacions de sòl 
no urbanitzable. El POUM estableix per aquetes dues claus un règim transitori fins que 
assoleixin les condicions de sòl forestal general.  

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

Inventaris de patrimoni arquitectònic (70) i arqueològic (42) 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 
població. No obstant, moltes d’aquestes zones verdes situades en urbanitzacions s’han 
qualificat com a reserva per evitar-ne la urbanització i no han estat condicionades com a 
zones verdes urbanes accessibles a la població. 

 
 

• Les urbanitzacions presenten una deficiència 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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• L’Ordenança reguladora de la publicitat ha aconseguit regular la proliferació d’elements 
turístics. No obstant, caldria avançar en una regulació que establís criteris més concrets pel 
que fa als colors, formes i materials  dels elements publicitaris, tendals, terrasses, expositors 
a la via pública, etc. 
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2.1.4 RESUM DE LA DIAGNOSI: PUNTS FORTS / PUNTS FEBLES 
 

Punts forts 
 
 Elevat recobriment de terrenys forestals al conjunt del territori municipal (91%). 

 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. 

 
Punts febles 
 
 Baixa presencia de conreus en el territori municipal (2,4%). 

 Elevat risc d’incendi forestal. 

 Elevat pes de les urbanitzacions en el conjunt del sòl urbà i urbanitzable (63%) 

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

 El nucli de Tossa concentra la major part d’equipaments i zones verdes al nord i est, de manera que 
la cobertura d’aquests serveis és escassa al nord-est. 
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2.2 BIODIVERSITAT I PAISATGE 
 

2.2.1 RESUM DE LA SITUACIÓ ACTUAL 
 
La major part del territori de Tossa de Mar es troba protegida legalment mitjançant la figura del 
PEIN i alhora de la Xarxa Natura 2000, Massís de Cadiretes. Aquesta protecció ha permès 
contenir la dispersió d’activitats i usos urbans més enllà dels nuclis urbans existents en el 
moment de l’aprovació del PEIN. Així, malgrat que el desenvolupament urbà ha envaït l’entorn de 
les cales de Tossa, l’interior, i bona part de l’espai entre cales, s’ha mantingut en general en 
bones condicions. A pesar del pas de la carretera de Tossa a Sant Feliu, que aïlla les comunitats 
vegetals associades als penya-segats costaners de la resta de terrenys forestals del municipi, 
caracteritzats sobretot per les pinedes mediterrànies i les suredes. 
 
Cal destacar el potencial ecològic que presenta la riera de Tossa i els seus afluents, 
principalment el torrent d’Aiguafina, amb la presència de comunitats de ribera més o menys ben 
desenvolupades, tals com la verneda i la gatelleda. En aquest sentit, l’Ajuntament, juntament 
amb l’escola-taller de la Selva, ha fet una interessant tasca per revaloritzar del primer  tram  urbà 
de la riera de Tossa, mitjançant la creació d’una bassa artificial amb aigües regenerades 
procedents de la depuradora, i la potenciació d’un bosc de ribera associat a aquest ambient 
humit. Aquest espai s’ha adequat amb un itinerari pedestre esdevenint un parc urbà de qualitat 
per a la població. 
 



 16 

2.2.2 OBJECTIUS GENERALS I ESPECÍFICS 
 
Objectius 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 específics 

 Protegir, millorar i potenciar les zones forestals del municipi. 

 Protegir i potenciar els espais agrícoles de l’entorn del nucli i la riera de Tossa. 

 Potenciar l’estat ecològic i els boscos de ribera de les rieres i torrents. 

 Donar el tractament adequat als espais no urbanitzats de l’entorn del PEIN pel seu paper com a 
espais amortidors i de connectivitat. 
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2.2.3 DIAGNOSI ESTRATÈGICA 
 
• Bona representació de boscos mediterranis i presència d’hàbitats típics de penya-segats 

costaners. Bona part del territori presenta suredes (64%) 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”. 

 
 
• Presència de vernedes i altres boscos de ribera afins (Alno Padion). Aquest hàbitat associat 

a la riera de Tossa té actualment una presència limitada i caldria potenciar com a valor de 
biodiversitat i connectivitat. 

 
• Potencial 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. 
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• Elevada cobertura de la protecció del territori mitjançant el PEIN de Massís de Cadiretes. El 
67,7% de la superfície municipal es troba protegida per aquesta figura, un total de 2.610,47 
ha. 

 
 

• Elevat interès del sòl no urbanitzat i no afectat pel PEIN 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 2 connectors ecològics presents al terme municipal. 

 
 

• Manca un Pla especial de protecció del medi natural i el paisatge del Massís de Cadiretes. 
La redacció d’aquest pla esdevé prioritària per avançar en la protecció i gestió del territori. No 
obstant, s’ha elaborat un document de descripció i diagnosi del Pla estratègic del Massís de 
l’Ardenya – Cadiretes a iniciativa dels 7 ajuntaments que tenen aquest PEIN en el seu terme 
municipal. 
 



 

 19

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

• Mitjana gestió dels terrenys forestals. Els 10 instruments d’ordenació forestal presents i la 
forest gestionada pel DMAH cobreixen 1.819 ha, el 47,2% de la superfície municipal. 

 

 
 
• Recentment s’ha constituït un Consorci de municipis de gestió del Massís de Cadiretes – 

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. 

 
• 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. L’Ajuntament de Tossa de Mar també està impulsant la restricció de la pesca a 
la zona de la Roja, entre l’Illa de Tossa i es Palomar, mitjançant la declaració de reserva de 
marina. 
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. 

  
• La creació del parc de Sa Riera, amb la reutilització de l’aigua regenerada procedent de la 

depuradora de Tossa de Mar per recrear una bassa i alimentar el freàtic de la riera de Tossa, 
ha valoritzat uns terrenys anteriorment degradats, tot creant un ecosistema de ribera. 
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• Bona oferta 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 el camí de ronda (Ajuntament) 
formen part d’aquesta xarxa de senders. Alhora també s’ha desenvolupat a nivell local una 
xarxa de senders de descoberta del patrimoni cultural i natural, com a alternativa als senders 
existents, de major llargada. En concret es tracta de les rutes de Sant Grau, Cadiretes, 
Montllor i els Miradors. 
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2.2.4 RESUM DE LA DIAGNOSI: PUNTS FORTS / PUNTS FEBLES 
 

Punts 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. 

 Elevada cobertura del PEIN del Massís de Cadiretes en el conjunt del territori. 

 Interès dels espais no urbanitzats, com a espais d’interès natural i connectors. 

 Bona oferta de senders de descoberta del patrimoni natural i cultural, millorable a àmbit local. 

 Existència del Parc de Sa Riera, com a parc urbà amb elements naturals d’interès (ambient 
d’aiguamoll) 

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

 

 
Punts febles 
 
 Manca d’un Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Massís de Cadiretes. 

 L’actual POUM estableix que la regulació i gestió del sòl no urbanitzable s’ha de realitzar a través de 
nombrosos plans especials que dificulta el seu desenvolupament i aplicació. 
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2.3 MEDI FÍSIC I RISCOS AMBIENTALS 
 

2.3.1 RESUM DE LA SITUACIÓ ACTUAL 
 
El municipi de Tossa 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. Es tracta de cursos de 
règim torrencial i dels quals cal destacar la riera de Tossa que travessa el nucli i desemboca a la 
platja de Tossa. 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 
é 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. 
 
Tossa 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 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 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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2.3.3 DIAGNOSI ESTRATÈGICA 
 
• Tossa de Mar es troba situat en una zona especialment 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 peculiaritats 

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

 
• Els sòls del municipi presenten un elevat risc d’erosionabilitat i pèrdua de dels sòls 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. Segons el Pla Especial per a emergències d’Inundacions a 

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

 
• Un 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 negligències, un 27% han 

estat intencionats i el 20% accidentals. 
 
• Risc sísmic moderat, malgrat que històricament s’han registrat alguns sismes, Tossa 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. 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 risc d’erosió i d’inundació. La zona litoral de Tossa de Mar 

més vulnerable se centra en trams de costa baixa sedimentària i en àrees amb un elevat grau 
d’urbanització. 

 
• Un 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 
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plana al·luvial, associades a la dinàmica hídrica dels corrents superficials, la permeabilitat 
dels materials sigui de moderada a elevada. 

 
• 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 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 perilloses, segons el Pla especial 

d’emergències per transport de mercaderies perilloses (TRANSCAT). Tossa de Mar no està 
considerat un municipi amb un flux important de mercaderies perilloses. 

 
• El municipi no disposa 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, els municipi ha de disposar dels plans d’actuació municipal (PAM) per a 
riscos especials: inundacions (INUNCAT), incendis (INFOCAT), sismes (SISMICAT), nevades 
(TRANSCAT) i contaminació aigües marines (CAMCAT). 
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2.3.4 RESUM DE LA DIAGNOSI: PUNTS FORTS / PUNTS FEBLES 
 

Punts forts 
 
 El municipi acondiciona periòdicament les lleres municipals  

 El municipi té definides i cartografiades les franges de protecció de les urbanitzacions 
sense continuïtat amb la trama urbana (Llei 5/2003 i decret 123/2005) 

 La majoria de les franges de protecció estan executades o en fase d’execució 

 S’acondicien periòdicament els camins i pistes forestals del municipi 

 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 vulnerable 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 

 No hi ha constància de cap activitat ubicada en el municipi que estigui inclosa en l’Inventari 
d’Emissions i Fonts contaminants de Catalunya (EPER-CAT) 

 Es troben en fase d’elaboració els plans d’emergència per riscos especials. 

 
Punts febles 
 
 Risc d’inundació a tot el tram urbà de la riera de Tossa en cas d’avinguda 

 Les àrees més afectades pels incendis corresponen a les carreteres de Llagostera a Tossa i 
de Tossa a Lloret, Can Sans, Mar Menuda i el càmping Can Martí. 

 Es detecten problemes d’inestabilitat gravitatòria en el camí de ronda, a la zona de 
Martosa- Porto Pi i la platja del Codolar. 

 El municipi no disposa de Pla Bàsic d’Emergències Municipals. 
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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 Tossa 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 Tossa de 
Mar, molt per sobre de la mitjana comarcal i d’altres municipis de referència com Blanes o 
Maçanet.  
 
Tossa és un municipi amb una forta variació estacional de població i, per tant, de mobilitat. No 
s’ha pogut avaluar amb precisió aquesta variació per manca d’informació, però es pot considerar 
que aquest fenomen segueix un patró similar al de Lloret de Mar: 
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Així, 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 
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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 superiors al 
90% i el transport col·lectiu representa un 6%. 
 
La zona de vianants de Tossa de Mar és una zona contínua, ben connectada amb el Passeig 
Marítim i que presenta bones condicions d’accessibilitat gràcies al seu disseny amb plataforma 
única. 
 
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. 
 
Tossa de Mar gaudeix d’una cobertura acceptable amb transport col·lectiu interurbà per 
carretera en l’itinerari Tossa-Lloret-Blanes, que permet connectar el municipi amb la xarxa de 
rodalies. Pel que fa a la resta de destinacions, com ara Tossa-Barcelona, l’oferta de serveis 
interurbans és més aviat reduïda. 
 
El municipi no disposa de transport col·lectiu urbà ni cap via ciclista segregada al municipi. 
 
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 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 Tossa així com el perfil dels 
usuaris dels diferents modes de desplaçament. 

 
Objectius específics 

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

 Disposar d’un Passeig marítim pacificat i amb continuïtat amb tota la façana marítima. 

 Acompanyar les millores del transport col·lectiu interurbà per carretera de mesures destinades a 
facilitar la intermodalitat. 

 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 Tossa de 

Mar així com 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 sobre 

la distribució territorial dels fluxos de mobilitat. Estan previstos tres projectes que 
incrementaran notablement la connexió viària i ferroviària de Tossa amb Lloret, Blanes i la 
Regió Metropolitana de Barcelona: 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 de Lloret 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. 

 
• El camí de ronda 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. 

 
• L’espai vial de les urbanitzacions és especialment 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 municipi no està connectat a la xarxa ferroviària de rodalies de Barcelona ni a la xarxa 

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 i, en un futur, amb 
l’estació de Lloret. 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 Tossa de Mar. 

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

connectivitat 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: 
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• El projecte de carril bus entre Blanes i Lloret millorarà la velocitat comercial i la puntualitat 

dels serveis interurbans que connecten Tossa amb Blanes, però no té continuïtat dins el 
centre urbà de Lloret. Així, les millores dels serveis interurbans es veuran afectades pel 
trànsit intern de Lloret. 
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2.4.4 RESUM DE LA DIAGNOSI: PUNTS FORTS / PUNTS FEBLES 
 

Punts forts 
 
 El relatiu aïllament de Tossa 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. 

 Tossa disposa d’una àmplia zona de vianants amb un disseny satisfactori i una bona connexió amb 
el Passeig Marítim. 

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

 
Punts febles 
 
 El relatiu aïllament de Tossa 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. 

 Tossa disposa d’una àmplia zona de vianants amb un disseny satisfactori i una bona connexió amb 
el Passeig Marítim, però els carrers que envolten la zona de vianants no estan pacificats i el seu 
disseny no garanteix una mobilitat còmoda i segura dels usuaris no motoritzats.  

 L’estacionament indegut 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. 
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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 és municipal, i s’ha delegat el servei d'abastament i sanejament a 
l'empresa concessionària SOREA. La gestió en alta, en canvi, recau integrament en el Consorci 
Costa Brava. 

Per abastir-se el municipi disposa de fonts pròpies, però tot i això la major part de l’aigua que se 
subministra a la població es compra 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. 

Per últim, destacar que a la zona urbana de Tossa de Mar es disposa de doble xarxa d’aigües. 
D’una banda, la xarxa de subministrament d’aigua potable, i d’altra banda, la xarxa d’aigua 
regenerada que resulta de l’aplicació del tractament terciari que permet la seva posterior 
reutilització per a usos urbans no potables tals com el reg i tasques de neteja.  

I pel que fa a la xarxa d’aigües residuals cal destacar la instal·lació progressiva de la xarxa 
separativa que individualitza les aigües pluvials que són abocades directament a medi hídric, de 
les residuals que són conduïdes a la depuradora per tal de ser tractades abans d’abocar-se a 
llera. 

 



 34 

2.5.2 OBJECTIUS GENERALS I ESPECÍFICS 
 
Objectius 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 regeneradesi la recollida d’aigües pluvials. 

 
Objectius 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 regenerada i atorgar nous usos  
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2.5.3 DIAGNOSI ESTRATÈGICA 
 

• Una correcta gestió de l’aigua, amb motiu de la concessió del servei d’abastament a SOREA 
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 municipal, ja que el municipi, a banda d’abastir-se de 
les seves fonts pròpies i 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. 
 

• El 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 495,85 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,...). Tot i que a nivell de facturació es diferencia el consum domèstic de l’industrial, 
alhora de comptabilitzar el volum i procedir al càlcul tot s’assimila a domèstic. 

 
• A grans trets es detecta una disminució del consum d’aigua en els darrers anys, motivada 

molt probablement per una major conscienciació ciutadana en l’estalvi d’aigua. 
 

• Reducció 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% (18,3%, any 2007), 
valor de referència per a  xarxes d’abastament municipals. 
 

• 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 1.600 m3/dia a l’hivern, a un cabal de 10.000 m3/dia al pic de 
l’estiu. 
 

• La majoria de les fonts naturals no són potables. Segons informació facilitada per la 
companyia d’aigües, encarregada del seguiment analític de les fonts del municipi, les fonts 
no són aptes per al consum de boca a causa de la presència de paràmetres microbiològics 
(coliforms, clostridium,...). Tan sols la font Salions és potable segons analítiques del març del 
2008. 
 

• Durant els mesos d’estiu la depuradora de Tossa de Mar treballa puntualment al límit de la 
seva 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 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 Tossa de Mar són aptes per aplicacions agrícoles, 
per aquest motiu són traslladats a la planta de compostatge de fangs de Blanes. 
 

• Les aigües residuals regenerades són reutilitzades, especialment per a ús intern de la 
planta, per a hidrants, per al reg de zones verdes (Parc de Sa Riera), per a la neteja viària, del 
clavegueram i de la gossera municipal. 

 
• Bona part de les urbanitzacions no estan connectades a la xarxa de sanejament municipal i 

presenten sistemes de sanejament deficients. En el cas de Sant Grau no hi ha clavegueram 
com a bona part de la urbanització de Santa Maria de Llorell, a on només un 20% de les cases 
estan connectades a un sistema decantador que aboca directament al medi hídric. Cala 
Salions, per la seva banda té un sistema decantador que no és operatiu i que aboca a 
emissari submarí. 

       
• Baixa 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. De fet, el nucli urbà que és peatonal ja està instal·lada. 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. 
 

• Una xarxa separativa que presenta problemes puntuals quan plou, la xarxa actual d’aigües 
residuals no pot assumir tot el volum d’entrada i s’originen problemes d’aixecament 
d’embornals. 
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DIAGNOSI ESTRATÈGICA DE L’AGENDA 21 LOCAL DE TOSSA DE MAR  
 
 

2.5.4 RESUM DE LA DIAGNOSI: PUNTS FORTS / PUNTS FEBLES 
 

Punts forts 
 
 El municipi no es troba inclòs en la designació de zones vulnerable 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 de manera progressiva la xarxa separativa d’aigües. 

 L’Ajuntament disposa d’un Pla Director del Sanejament del municipi. 

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

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

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

 Reutilització de les aigües regenerades provinents de la EDAR per a usos de reg i neteja, entre 
d’altres. 

 Els fangs de la depuradora es destinen a compostatge. 

 

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

seves fonts pròpies no són suficients. 

 No totes les captacions municipals estan degudament legalitzades. 

 Elevat consum unitari d’aigua en el municipi. 

 Marcada estacionalitat en el consum d’aigua. 

 Les fonts del municipi no disposen de garantia sanitària. 

 Existència de fosses sèptiques, considerades possibles focus de risc de contaminació de sòls i 
aigües. 

 Algunes de les urbanitzacions no tenen xarxa de clavegueram. 
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 Problemes de funcionalitat a la xarxa separativa, especialment quan plou. 

 Necessitat d’ampliació de la capacitat de tractament de la depuradora 

 Inexistència de sistemes de reutilització d’aigües pluvials. 
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DIAGNOSI ESTRATÈGICA DE L’AGENDA 21 LOCAL DE TOSSA DE MAR  
 
 

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 Tossa de Mar són les següents: 
  

Sector CO2 SOx NOx CO PST COV CH4 

Transport 24.053,65 33,54 448,72 1.999,09 43,23 169,78 0,00 

Industrial 367,26 0,25 0,89 0,07 0,06 0,01 0,01 

Domèstic 1.007,43 4,37 0,76 0,33 0,12 0,08 0,02 

Total 25.428,33 38,17 450,37 1.999,49 43,41 169,87 0,03 

 
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 Tossa de Mar a l’escalfament global del planeta, considerant les 
emissions generades pel consum d’energia i la gestió dels residus municipals, es generen 
50.711,77 tones/any  de CO2 equivalent, que per a compensar-les es farien necessàries 2,3 
vegades la superfície de bosc actual de que disposa Tossa.  
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2.6.2 OBJECTIUS GENERALS I ESPECÍFICS 
 
Objectius 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 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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DIAGNOSI ESTRATÈGICA DE L’AGENDA 21 LOCAL DE TOSSA DE MAR  
 
 

2.6.3 DIAGNOSI ESTRATÈGICA 
 
• El sector transport és el principal generador de contaminats atmosfèrics. Al municipi de 

Tossa de Mar cada any s’emeten unes 50.712 tones de CO2 de les quals un 47% 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 Tossa de Mar contribueix a l’escalfament global del planeta, en 

especial el consum d’energia i al gestió dels residus . Donat que el municipi de Tossa 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, Tossa necessitaria 
incrementar substancialment la seva superfície de massa boscosa per absorbir les seves 
emissions amb efecte d’hivernacle.  

 

Emissions de CO2 equivalent 50.712,17 tones/any 

Tones CO2 equivalent/habitant·any  8,21 tones/hab·any  

Hectàrees de bosc dens 3.266,6 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 7.683,6 hectàrees 

% vegades la superfície de bosc actual 135 % 

 
 

La relació entre les emissions de diòxid de carboni amb la superfície forestal que el podria 
fixar, dóna una idea més global del fet que a Tossa de Mar es consumeixen i exploten els 
recursos naturals a un ritme per sobre del que es podria considerar un ritme sostenible.  
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• 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 de 
Catalunya corresponent a Tossa, 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.  

 
• L’Ajuntament de Tossa s’ha adherit a l’estratègia dels municipis gironins contra el canvi 

climàtic. L’Ajuntament de Tossa de Mar ha aprovat el  manifest dels Municipis gironins 
contra el canvi climàtic el desembre del 2008 adherint-se al compromís conjunt amb  uns 62 
ens locals de les comarques gironines a reduir les emissions de CO2, de conscienciar i 
sensibilitzar la ciutadania sobre aquest procés, així com la priorització d’accions contra el 
canvi climàtic. 
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DIAGNOSI ESTRATÈGICA DE L’AGENDA 21 LOCAL DE TOSSA DE MAR  
 
 

2.6.4 RESUM DE LA DIAGNOSI: PUNTS FORTS / PUNTS FEBLES 
 

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

 Adhesió al Manifest dels municipis gironins contra el canvi climàtic. 

 

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

 El municipi de Tossa 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 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 Tossa 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 a grans trets generals 
es poden identificar les principals fonts de soroll són: 

- Els principals eixos viaris urbans i interurbans, destacant: l’avinguda de Catalunya, 
l’avinguda Ferran Agulló, l’avinguda de Puerto Rico, l’avinguda Joan Maragall i el carrer 
del Dr. Fleming – Carrer Capità Mestres. 

- Les activitats d’oci nocturn: uns 14 establiments (bars musicals i discoteques) situats 
la majoria al casc antic de Tossa.  
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DIAGNOSI ESTRATÈGICA DE L’AGENDA 21 LOCAL DE TOSSA DE MAR  
 
 

2.7.2 OBJECTIUS GENERALS I ESPECÍFICS 
 
Objectius 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 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 
 
• Tossa de Mar s’ha adequat a la Llei 16/2002 de soroll. Tossa de Mar disposa recentment del 

mapa de capacitat acústica aprovat que zonifica el municipi segons el valor màxim de soroll 
que pot haver-hi segons la Llei catalana 16/2002 de soroll, de totes maneres, aquesta llei es 
troba en procés de revisió per adequar-se a les previsions del RD 1367/2007 de 
desenvolupament de la Ley 37/2003 del ruido.  

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

municipi com Tossa 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 fonts 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 Tossa, 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 103% 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 especial en 

horari nocturn. A Tossa de Mar hi ha una destacada oferta d’establiments d’oci nocturn 
encarada al turisme i localitzada en especial en la zona cèntrica i residencial que genera 
certs conflictes de convivència entre residents i turistes. 

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

que generen. La sensibilització i educació de al ciutadania referent al soroll presenta una 
important dificultat per als turistes i visitants que venen a Tossa. 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 TOSSA DE MAR  
 
 

2.7.4 RESUM DE LA DIAGNOSI: PUNTS FORTS / PUNTS FEBLES 
 

Punts forts 
 
 El turisme de Tossa de Mar es caracteritza per ser un turisme en gran part familiar i fidelitzat que a 

nivell de soroll, especialment en horari nocturn, representa un menor impacte respecte altres 
municipis amb models turístics diferents. 

 Es disposa del mapa de capacitat acústica municipal d’acord amb la Llei 16/2002 de soroll. 

 

 
Punts 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, tot i que el POUM estableix que s’aplica per defecte l’ordenança 
tipus establerta pel Decret 

 Impacte significatiu del soroll sobre la població especialment en l’època de màxima afluència 
turística. 
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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 al seu extrem més nord oriental per la 
part forestal al massís de Cadiretes, i esmentar que la xarxa de gas natural no es troba estesa al 
municipi. 
 
Els consums i fonts energètiques provenen de l’energia elèctrica, els combustibles líquids i els 
gasos liquats del petroli. El balanç de consum energètic municipal és de 12.400 Tep anuals amb 
un 65% 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 24.000 persones en certs dies al mes d’agost.  
 
La gestió energètica municipal referent al manteniment de l’enllumenat i equipaments 
municipals es realitzada a través de la concessió del servei a l’empresa de manteniment Pujals. 
Excepte l’enllumenat públic de les urbanitzacions que elles mateixes s’encarreguen del seu 
manteniment. 
 
L’enllumenat públic de Tossa consumeix uns 47 Teps, uns 94 Kwh/any i habitant, amb un 62% de 
les lluminàries de vapor de mercuri de baixa eficiència. Per altra banda, en el cas dels 
equipaments cal ressaltar el fet que la piscina municipal presenta un elevadíssim consum de 
gasoil i altres edificis com ara l’escola, el propi Ajuntament i la casa de cultura es troben amb 
sistemes de climatització de baixa eficiència, obsolets i/o deficients quan a l’aïllament. 
 
Per últim, referent a les energies renovables, el seu ús és molt limitat tot i el potencial que 
presenta la zona, només hi ha una instal·lació de plaques solars fotovoltaiques a l’edifici de la 
Nau i es troba aturat el projecte d’instal·lació de plaques solars tèrmiques a la zona esportiva. 
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DIAGNOSI ESTRATÈGICA DE L’AGENDA 21 LOCAL DE TOSSA DE MAR  
 
 

2.8.2 OBJECTIUS GENERALS I ESPECÍFICS 
 
Objectius 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 específics 

 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. 

 
 Implementar mesures d’estalvi energètic en l’enllumenat públic i adequar-lo a la normativa vigent en 

termes de protecció del medi nocturn: 

- Generalitzar els sistemes de control de l’enllumenat que optimitzin el consum energètic. 

- Els tancaments de les lluminàries han de ser plans i el material utilitzat tingui gran 
capacitat de transmissió i resistent als efectes de la intempèrie i el pas del temps. 

- Utilitzar les lluminàries adequades a la legislació vigent: no utilitzar lluminàries tipus globus 
sense reflector en la part superior, utilitzar lluminàries asimètriques d’alt rendiment en 
l’enllumenat ornamental, entre d’altres. 

- Modificar les instal·lacions antigues seguint els criteris d’eficiència energètica i de 
consecució de nivells luminotècnics establerts. 

- Adequar les làmpades de l’enllumenat públic a la normativa vigent, substituint les 
bombetes de vapor de mercuri i halogenurs metàl·lics per bombetes de vapor de sodi. 

- Instal·lar lluminàries l’emissió de raigs dels quals no sobrepassi el pla horitzontal. 

 Fomentar alternatives de transport públic i col·lectiu enfront l’ús del vehicle privat. 
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2.8.3 DIAGNOSI ESTRATÈGICA 
 
• Cert estancament del consum d’electricitat a Tossa de Mar respecte el consum dels darrers 

5 anys, destacant que prop del 90% del consum d’electricitat a Tossa de Mar és per a usos 
domèstics i del sector terciari: hotels, comerços,etc. El rati de consum energètic per habitant 
és de 2,01 Tep/habitant empadronat i any, però si es considera la mitjana anual de població 
total corresponent als residents i visitants, disminueix fins a 1,05 Tep/habitant. 

 

 
 
• Gran dependència dels combustibles líquids. Un 65% 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. 

 

15,53

65,37

17,46

1,64

Domèstic

Transports

Sector productiu

Sector públic
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• Molt baixa 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, només existeix una instal·lació d’energia fotovoltaica a l’estació d’autobusos. 
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 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.  

 
• No es disposa d’un control i gestió del consum energètic municipal basat en l’estalvi i 

eficiència energètica. Actualment la gestió de les instal·lacions energètiques de 
competència municipal es realitzada per l’empresa concessionària que en realitza el 
manteniment. També esmentar que recentment es troba en projecte la possible 
implementació de mesures d’eficiència energètica a l’enllumenat públic i la gestió en global. 

  
• El 62% de les làmpades de l’enllumenat públic són de vapor de mercuri (baixa eficiència). 

De les 2.420 làmpades situades al nucli de Tossa de Mar, unes 1.515 són de vapor de mercuri 
que representen un 71% de la potencia instal·lada i només un 21% són de vapor de sodi d’alta 
pressió. En aquest sentit, Tossa de Mar té encara un llarg camí a realitzar per tal d’adequar-se 
al 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. 

 
• Certes lluminàries són deficients quan a l’impacte lumínic. Tossa de Mar emet un flux 

lumínic resultat en gran part de les emissions de l’enllumenat públic del nucli urbà i les 
urbanitzacions. Tenint en compte que al municipi existeixen zones de protecció lumínica 
(amb una mínima brillantor admesa), les zones properes al PEIN del Massís de Cadiretes on 
caldria establir unes franges de protecció. 

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

del nucli urbà i de les urbanitzacions no recepcionades per part de l’Ajuntament. La gestió 
de l’enllumenat públic al nucli urbà és realitzat directament per part de l’Ajuntament a través 
de l’empresa concessionària del servei la qual només en realitza la gestió de manteniment . 
Alhora, tampoc de les urbanitzacions no hi ha cap tipus d’informació i control; és el cas de 
Pola-Giverola, Santa Maria de Llorell, Cala Morisca, Martossa-Porto Pi i Cala Salions entre 
d’altres.  

 
• El parc de vehicles municipal no fan servir fonts d’energia alternatives. Del parc de vehicles 

municipal no n’hi ha cap que utilitzi fonts energètiques alternatives, ja sigui vehicles 
elèctrics, amb motors híbrids o amb biocombustibles. 
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• No s’apliquen mesures d’eficiència energètica en les dependències i equipaments 
municipals (tant de consum de gasoil com d’electricitat) i tampoc es fomenta la seva 
implantació en els diversos sectors. Cal ressaltar el consum elevat de la piscina municipal 
(uns 48 tep anual) on la projecció d’instal·lació de plaques tèrmiques actualment es troba 
aturat sent les fonts energètiques convencionals l’únic recurs energètic.  

 
• El POUM de Tossa de Mar regula la ubicació de les instal·lacions de radiocomunicació. Tossa 

de Mar actualment disposa de tretze antenes de telefonia mòbil i una de televisió, en el nou 
POUM es delimiten en sòl no urbanitzable aptes en el cas de requerir noves instal·lacions de 
telecomunicacions. 
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2.8.4 RESUM DE LA DIAGNOSI: PUNTS FORTS / PUNTS FEBLES 
 

Punts forts 
 
 Cert estancament del consum energètic en els darrers anys al municipi.  

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

 

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

 La xarxa de gas natural no arriba al municipi de Tossa. 

 La gestió de l’enllumenat públic a les urbanitzacions no es realitza per part de l’Ajuntament. 

 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. 

 No es disposa de recursos adequats per a controlar i gestionar els consums energètics a nivell 
municipal des de la vessat ambiental. 

 L’equipament de la piscina municipal representa un elevat consum energètic. 

 No es disposa de cap ordenança reguladora de la instal·lació d’antenes de telecomunicacions. 

 

 

 
 



 54 

2.9 RESIDUS 
 

2.9.1 RESUM DE LA SITUACIÓ ACTUAL 
En els darrers anys, la generació de residus a Tossa de Mar denota un cert estancament, 
destacant la disminució de la fracció rebuig. L’any 2007 s’han generat 7.969 tones de residus, 
amb uns nivells de recollida selectiva a l’entorn del 15% i amb una producció de residus per 
habitant de 3,86 Kg/hab/dia, superant molt per sobre la mitjana catalana. A nivell de sistemes de 
recollida es disposa de servei de recollida porta a porta comercial de la matèria orgànica i a la 
resta del municipi amb punts d’aportació tan a urbanitzacions com al nucli urbà. 
 
De la recollida del rebuig i matèria orgànica s’encarrega l’empresa concessionària del servei 
Cespa, de la recollida de les altres fraccions selectives el Consell Comarcal i de la gestió de la 
deixalleria directament per part del servei tècnic de l’Ajuntament. Cal destacar que de la gestió 
de la recollida de residus a les urbanitzacions se’n fa càrrec el propi Ajuntament facilitant així el 
control i gestió del servei municipal. 
 
També cal destacar que es realitza per part de l’Ajuntament un servei de neteja viària al nucli 
urbà (les urbanitzacions en queden excloses) i de les platges del municipi. 
 
Els serveis de neteja viària i de gestió dels residus en un poble com Tossa presenten 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 redimensionar-lo a les importants fluctuacions poblacionals i a una 
activitat econòmica concentrada al sector comercial i hoteler, i per altra, les urbanitzacions que 
pel seu model de creixement en dificulten l’optimització dels sistemes de recollida de residus i la 
neteja viària. 
 
Alhora també cal citar altres aspectes importants com ara la prevenció i control dels 
abocaments incontrolats a la zona forestal i la implantació de la recollida de matèria orgànica i 
foment de la separació en origen a tot el municipi. 
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2.9.2 OBJECTIUS GENERALS I ESPECÍFICS 
 
Objectius 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 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 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 Tossa de Mar hi ha una realitat 

fortament diferenciada a l’estiu i hivern degut a l’activitat turística fet que fa que el servei de 
recollida de residus es trobi adaptat a aquesta realitat.  

 
• El servei de recollida de totes les fraccions és realitzat per part de l’Ajuntament a tot el 

municipi: al nucli urbà i a les urbanitzacions, fet que permet una major coordinació i control 
de la gestió per part de l’Ajuntament. El rebuig i la FORM es recollit per l’empresa 
concessionària del servei per part de l’Ajuntament i la recollida de les fraccions selectives es 
realitzada per part del Consell Comarcal de la Selva.  

 
• Elevada generació de residus amb un cert estancament de la producció de residus i 

disminució de la fracció resta. La generació de residus per habitant és de 3,86 Kg/hab/any, 
superant molt per sobre la mitjana catalana (1,64 Kg/hab/dia).  

 
• Els nivells de recollida selectiva són baixos però amb una tendència positiva. La recollida 

selectiva representa a l’entorn d’un 15% respecte el total de residus recollits i actualment la 
mitjana catalana gira entorn al 30% i la comarcal entorn al 20%. Les diverses recollides 
selectives presenten una tendència positiva: paper i cartró, vidre, fraccions minoritàries i 
recollides a la deixalleria. La única fracció que presenta una tendència a l’inversa són els 
envasos lleugers. 

 
2007 

Fracció  Eficiència (%) Objectius 
PROGREMIC % 

Grau de 
compliment (%) 

Orgànica 14,37 55 26 
Vidre 34,27 75 46 
Paper-Cartró 12,07 75 16 
Envasos 7,01 25 28 
PROGREMIC: Programa de Residus Municipals de Catalunya 2007- 2012 

 
• La recollida de la FORM es troba implantada en part del nucli urbà, als grans generadors 

comercials i a la urbanització Pola Giverola; manca la implantació a la resta de les 
urbanitzacions i part del nucli urbà.  

 
• Amb la ubicació de punts de recollida del rebuig més propers al ciutadà respecte als de 

recollida selectiva, tan al nucli urbà com a les urbanitzacions no es facilita la recollida 
segregada de les diverses fraccions.  

 
• La neteja i gestió dels residus a les urbanitzacions presenta certes deficiències. Gran part 

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

 
• No hi ha una ordenança reguladora de les condicions de prestació del servei de recollida i 

transport dels diferents residus, en especial els comercials, així com, de les condicions en 
que l’usuari ha d’utilitzar el servei. 

 
• 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, en especial a l’escola, 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. 

 
• Els esforços destinats a la neteja viària i de platges són molt importants en el nucli urbà i 

l’entorn més freqüentat en especial en l’època turística.  
 
• Els residus ramaders i els d’origen industrial representen un volum de la generació global 

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

degut 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 forts 
 
 La generació de residus en els darrers anys mostra una tendència de disminució sent el rebuig la 

fracció que disminueix.  

 La tendència de la recollida selectiva és positiva. 

 La recollida a la deixalleria, la de voluminosos i fraccions minoritàries segueix una evolució 
d’increment amb els anys.  

 La recollida dels residus es realitza per part de l’Ajuntament tan a les urbanitzacions com al nucli 
urbà, fet que en facilita la gestió global al municipi. 

 Es disposa d’una recollida comercial a grans generadors en origen de la matèria orgànica. 

 S’adapten els sistemes de recollida  a les necessitats del municipi, realitzant la recollida porta a 
porta al casc antic i vila vella del rebuig i la matèria orgànica. 

 Es disposa d’una ordenança municipal de contenidors d’escombraries i recollida selectiva. 

 El servei de neteja viària i a les platges és molt acurada, tot i que manca prestar atenció a les zones 
de poca afluència turística. 

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

 Disminució de la producció de residus de la construcció. 

 

 
Punts febles 
 
 La distribució de la generació de residus presenta unes fluctuacions i variacions al llarg de l’any molt 

importants, degut a la població estacional. 

 La generació de residus per habitant és de 3,13 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 vers el rebuig a gran part de les urbanitzacions. 

 Presència d’abocaments incontrolats a la zona forestal a l’entorn de les urbanitzacions. 
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3 ASPECTES DE SOSTENIBILITAT ECONÒMICA 
 

3.1.1 RESUM DE LA SITUACIÓ ACTUAL 
 
L’economia de Tossa de Mar està estretament lligada a l’activitat turística. Tres de cada quatre 
llocs de treball al municipi estan relacionats amb el sector serveis, concretament en la 
restauració, l’allotjament turístic o el comerç. 
 
L’oferta turística que ofereix el municipi no ha variat gaire amb el pas del temps. S’aposta de 
forma clara pel turisme tradicional de sol i platja, que fins ara ha comportat un clar 
desenvolupament i creixement de l’economia de Tossa i dels seus habitants.  
 
El teixit empresarial del municipi es caracteritza per una clara presència de la microempresa 
(petita empresa familiar de menys de 5 treballadors), que tendeix a augmentar el seu nombre 
d’empleats en les èpoques amb una major afluència de turistes i visitants al municipi. 
 
Com en la majoria de municipis turístics, l’estacionalitat és el principal factor que condiciona i 
explica el desenvolupament de l’activitat econòmica. Des de l’evolució de l’ocupació passant per 
l’atur i la tipologia de les contractacions laborals es troben condicionades a l’arribada o sortida 
dels turistes i visitants. 
 
El municipi compta amb una elevada oferta d’allotjament turístic. Concretament, Tossa 
concentra el 16% de les places en els hotels de la Comarca de la Selva, mentre que l’oferta 
d’allotjament en càmpings arriba fins al 34%.  
 
En els darrers anys la construcció ha sigut una font important de creixement econòmic i de 
creació de llocs de treball. El fort lligam d’aquesta activitat amb la conjuntura econòmica provoca 
que, actualment, s’observi un cert retrocés en el seu creixement.  
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3.1.2 OBJECTIUS GENERALS I ESPECÍFICS 
 
Objectius generals 

 Impulsar la diversificació de l’activitat econòmica del municipi 

 Aplicació de mesures per a la reducció de l’estacionalitat del turisme i de reducció dels impactes 
negatius que comporta en matèria de treball i de desenvolupament econòmic 

 Potenciar la formació de nous ‘productes turístics’, contribuir a la diversificació de l’actual oferta 
turística  

 Estimular el comerç del municipi, augmentar la seva oferta i varietat 

 

 
Objectius específics 

 Incentivar la formació i educació de la població en edat de treballar  

 Potenciar la creació de canals de diàleg, comunicació, col·laboració i coordinació entre el teixit 
empresarial del municipi 

 Desenvolupar accions que comportin l’adopció de mesures i actituds que contribueixin a la protecció 
i conservació del medi ambient entre els sectors econòmics del municipi 
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3.1.3 DIAGNOSI ESTRATÈGICA 
 
• Economia local especialitzada en el turisme, més del 75% dels llocs de treball del municipi 

pertanyen al sector terciari i, encara que no es disposa de dades estadístiques 
concretes,s’estima que el sector terciari és, en diferència, el major contribuïdor al PIB del 
municipi.  
 

• Elevat índex d’autocontenció (superior al 80%), fet que demostra la baixa dependència 
econòmica exterior de Tossa: el 80% dels residents, treballen en el mateix municipi.  

 
• 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 memòria), 
indica que aquesta tendència no ha canviat. L’actual situació econòmica pot presentar 
canvis en aquesta tendència, tot i que, en gran mesura, dependrà dels efectes d’aquesta en 
l’economia local i en la durada d’aquesta situació.  

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

especialització turística de Tossa, 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. 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 en que 
l’activitat turística es redueix.  
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• Les persones en situació d’atur presenten unes característiques força concretes, però 

l’estacionalitat també comporta canvis importants en aquest sentit. En més del 60% dels 
casos les persones en situació d’atur tenen entre 25 i 45 anys durant el darrer quadrimestre 
de l’any (temporada baixa), mentre que aquest percentatge es redueix fins al 50% en el 
segon quadrimestre de l’any (temporada alta). De fet, la única franja d’edat que incrementa 
el nombre de persones en situació d’atur durant els mesos de major afluència de turistes és 
el de la població major de 46 anys.  
 
És rellevant destacar també que mentre el nombre de població en situació d’atur amb uns 
estudis generals o inferiors es redueix durant els mesos d’estiu, l’atur augmenta entre la 
població amb uns nivells formatius més alts (estudis professionals superiors i universitaris)  
 

• 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.  
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• Elevat nombre de contractacions temporals en el municipi. El 74% de les contractacions 

realitzades en el municipi durant l’any 2008 varen ser temporals. Es tracta però d’una dada 
força baixa en comparació a municipis veïns com Lloret o fins i tot en comparació amb la 
mitjana catalana o de la Comarca de la Selva (83 i 81% respectivament).  
 
Naturalment el nombre absolut de  contractacions augmenta en funció de l’estacionalitat, 
però l’augment de l’afluència turística no comporta un augment de la temporalitat: el maig de 
2008 el 68% de les contractacions varen ser temporals, mentre que el novembre del mateix 
any ho varen ser en el 72% dels casos. 
 

• Predomini de la microempresa (menys de 5 treballadors), especialment el petit negoci 
familiar.  Aquest fet explicaria l’estancament en el nombre de persones contractades en els 
darrers anys. Tan sols es produeix un augment o disminució del nombre de treballadors en 
funció de l’estacionalitat i no pas en relació al pas dels anys.  

 
Número de treballadors per tipus d’empresa 

 Microempresa   Petita empresa   Mitjana empresa   Gran empresa  

30 de juny 20064 2.003 552 - 

31 de desembre 20065 784 172 - 

30 de juny 20076 1.962 536 - 

31 de desembre 2007 383 401 181 - 

30 de juny 2008 667 1.253 461 - 

31 de desembre 08 345 320 164 - 

 

                                                                            
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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• Importància del sector de la construcció en els darrers anys. Les dades indiquen però que ja 
s’està produint una disminució de l’ocupació en aquest sector i continuarà així si més no a 
curt termini (les dades de 2008 indicaven ja un augment del nombre de persones en situació 
d’atur pertanyent a aquest sector)  

 
• La major part del municipi està dominat pels hotels i edificis turístics. D’acord amb el Pla 

d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) es reserva una petita zona pel desenvolupament 
d’activitats industrials.  

 
 

 
 
 

• Elevat nombre d’establiments comercials i de serveis per habitant. La ràtio d’establiments 
comercials per cada 1.000 habitants de Tossa és força elevada però l’estacionalitat també 
provoca que molts d’aquests establiments estiguin tancats durant períodes concrets de 
l’any. Això no contribueix a la disminució de l’estacionalitat del turisme i provoca que, a més, 
els residents s’hagin de desplaçar a altres municipis.  

 
• Elevada oferta d’allotjament turístic. L’oferta d’allotjament turístic al municipi és la segona 

més nombrosa a la comarca de la Selva, per darrera de Lloret de Mar. És realment important 
l’oferta d’allotjament turístic que suposen els càmpings. Concretament al municipi hi ha un 
total de 5 establiments d’aquest tipus però que suposen el 34% de places de la Comarca de la 
Selva. Els establiments hotelers suposen el 16% del total de places de la comarca. A més a 
més, es desconeix el nombre de places que ofereixen els establiments i apartaments privats. 
 
Juntament amb Lloret de Mar, Tossa no disposa de cap tipus d’allotjament de turisme rural. 
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• Elevada oferta comercial i de serveis per a turistes. Segons el cens d’activitats del municipi, 

l’any 2008 hi ha un total de 156 establiments amb llicència de restauració i 11 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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• Aposta pel turisme tradicional de ‘sol i platja’. El model de turisme de ‘sol i platja’ representa 
encara ara la principal font d’atracció de turistes i visitants al municipi i, tot i que s’han 
realitzat processos per a la diversificació de productes dins el sector del turisme, aquests no 
han tingut l’èxit esperat. Per exemple, tot hi haver iniciat el procés d’obtenció del Certificat de 
Turisme Familiar, encara avui no s’ha finalitzat el procés.  

 
• Baix nombre d’empreses que contribueixen a la conservació i protecció del medi ambient. 

Tan sols una empresa ha obtingut certificacions de sistemes de gestió ambiental i només 3 
més han apostat per a la millora de la qualitat (ISO9001). Es tracta d’un nombre realment 
baix, sobretot si es posa en relació al nombre total d’establiments presents en el municipi.  
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3.1.4 PUNTS FORTS I PUNTS FEBLES DE LA SOSTENIBILITAT ECONÒMICA 
 

Punts forts 
 
 Elevada oferta d’allotjament turístic, tan a través d’hotels com de càmpings 

 Augment de la població ocupada en el municipi, tot i que més recentment sembla que s’ha produït un 
cert estancament en el principal sector d’ocupació, el sector serveis 

 Teixit empresarial basat en la petita empresa familiar 

 Elevada oferta comercial i de serveis, principalment enfocada al turisme i visitant ocasional 

 
Punts febles 
 
 Dependència de l’economia local en l’activitat turística 

 Baixa presència de sectors productius independents a l’evolució de l’activitat turística 

 Poca diversificació de l’oferta turística, aposta pel turisme de sol i platja 

 L’estacionalitat del turisme condiciona enormement l’activitat econòmica i laboral del municipi  

 Les persones en situació d’atur presenten uns trets força similars 
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4 ASPECTES DE SOSTENIBILITAT SOCIAL 
 

4.1.1 RESUM DE LA SITUACIÓ ACTUAL 
 
En els darrers anys, la població de Tossa de Mar ha augmentat considerablement: per primera 
vegada en la seva història s’ha sobrepassat els 5.000 habitants i tot sembla indicar que 
l’augment de la població continuarà. 
 
Això ha suposat diversos impactes en àmbits diferents, també des d’un punt de vista social. 
 
Encara que es tracti d’una tendència comuna per al conjunt del país, a Tossa ha crescut 
considerablement el nombre de població d’origen estranger. La població nouvinguda ha 
esdevingut a més, la font de creixement de la població. El creixement natural no ha deixat de 
disminuir en els darrers anys i tot i el repunt en el darrer període,  el relleu generacional de la 
població s’hauria posat en perill.  
 
La població que s’ha establert a Tossa és sobretot jove. Les dades indiquen que, per franges 
d’edat, la població entre 15 i 64 anys i per tant en edat de treballar és la que més ha crescut.  
 
A nivell d’habitatge, es detecta una clara modernització del parc d’habitatges del municipi, 
especialment per fer front a la demanda d’habitatge principal. De totes maneres, les 
estadístiques mostren encara ara una importància cabdal de les llars de segona residència en la 
tipologia d’habitatges del municipi. 
 
L’arribada de nova població ha suposat un augment de la demanda de serveis públics i han 
mostrat la necessitat de millorar l’accés als serveis públics en el municipi, especialment a les 
zones residencials més aïllades així com a les persones amb dificultat de moviment o transport. 
 
Finalment, el creixement poblacional i les característiques socials i culturals dels nous habitants 
fan necessari el disseny i la implementació de mesures que tinguin per objectiu la cohesió social 
de la ciutadania. 
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4.1.2 OBJECTIUS GENERALS I ESPECÍFICS 
 
Objectius generals 

 Fomentar la cohesió social entre els habitants del municipi 

 Promoure el moviment associatiu  

 Realitzar processos de participació ciutadana 

 Promoure l’accés a l’habitatge 

 Facilitar l’accés als serveis públics de tots els habitants 

 
Objectius específics 

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

 Assegurar l’accés als serveis públics als nuclis aïllats del municipi 

 Promoure els processos participatius en la presa de decisions de l’àmbit local 

 Involucrar a la població d’origen estranger en la societat de Tossa de Mar 

 Potenciació del patrimoni cultural i arquitectònic de Tossa de Mar 
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4.1.3 DIAGNOSI ESTRATÈGICA 
 
• Evolució canviant del creixement de població. L’evolució de la població de Tossa de Mar ha 

seguit un procés de decreixement durant la primera meitat del segle XX que s’ha vist 
absolutament canviada a partir dels anys 60, quan s’ha produït un creixement continuat de 
la població. Des del 1960, la població de Tossa de Mar no ha deixat de créixer fins superar, per 
primera vegada, els 5.000 habitants. 
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• Creixement de la població en edat de treballar. Les dades estadístiques mostren un 

pronunciat augment de la població en edat per treballar (entre els 15 i 64 anys) i, tot i que en 
menor mesura, d’un augment de la població més jove (menor de 14 anys). 
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• Importància de la immigració en l’augment de la població de Tossa. El creixement 
poblacional que ha tingut lloc a Tossa de Mar en aquests anys s’explica, sobretot, per 
l’arribada de població provenint d’altres municipis de Catalunya, de la resta de l’estat 
espanyol i de l’estranger. Aquesta població nouvinguda s’ha establert a Tossa, sobretot per 
motius de treball.. 
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• Elevada fluctuació de la població. Existeix una clara diferència entre l’evolució de la població i 

els mesos de l’any: durant els mesos d’estiu la població augmenta fins apropar-se als 25.000 
habitants, mentre que els mesos d’hivern disminueix fins a les 5.000 persones, fet que 
suposa una gran impacte en tots els àmbits i matèries, públics i privats, del municipi de 
Tossa. 

 
Variació estacional de la població resident i visitant a Tossa (2008) 
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• Augment del nombre d’habitatges principals en el municipi. L’augment del nombre 

d’habitatges principals en el municipi es deu, sobretot, a l’augment de la població en el 
municipi De totes maneres però, el nombre d’habitatges vacants i secundaris continuen 
tenint un pes molt important en el municipi. 

 

 1981 1991 2001 

Principals 20,17% 20,82% 27,27% 
Secundaris 74,55% 74,48% 68,31% 
Vacants 5,27% 2,34% 4,05% 
Altres 0,00% 2,36% 0,37% 
Establiments col·lectius 0,00% 0,00% 0,02% 
Total 4.382 5.419 6.501 

 
 
• Clara relació entre l’augment de la població i l’increment del nombre d’habitatges. L’arribada 

de població ha suposat un augment de la demanda d’habitatge, fet que ha suposat un 
increment del parc d’habitatges en el municipi. De fet, això suposa una disminució de les  
problemàtiques associades amb un parc municipal d’habitatges antiquat; l’accés als 
habitatges és menys dificultós, la degradació de les llars és més baixa, etc 
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• Disminució del nombre de persones per habitatge en el municipi. Tot i que es tracta d’un 

procés comú pel conjunt de Catalunya, el cas de Tossa de Mar n’és un exemple clar: el 
nombre de membres d’una família per llar al municipi ha disminuït. Les llars amb una o dues 
persones per habitatge representen ja prop del 60%. 

 
 

18% 23%
32%

23%
25%

25%

22%

23%

19%

36%
29%

24%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1991 1996 2001

4 o més persones

3 persones

2 persones

1 persona

 
 
• Nul·la aposta pels habitatges de protecció oficial. El nombre d’habitatges que han obtingut 

la qualificació definitiva de protecció oficial al municipi és pràcticament de 0 (tan sols 2 l’any 
1998), mentre que el nombre d’habitatges lliures ha crescut considerablement. 
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• Gestió supramunicipal dels serveis socials de Tossa de Mar. El municipi compta amb els 
serveis socials del Consell Comarcal de la Selva per a gestionar els serveis socials del 
municipi, tal i com es fa en molts altres municipis de la comarca. 
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• Les problemàtiques socials en el municipi no difereixen de les de la resta de municipis 
catalans. En aquests sentit, tan sols és destacable que, tal i com succeeix en municipis amb 
característiques urbanes similars, les zones residencials o urbanitzacions mostren una 
manca d’atenció i de dificultat en l’accés als serveis públics..  

 
• Pràcticament, la majoria d’alumnes dels centres d’ensenyament de Tossa provenen del 

mateix municipi (99%). Es detecta però un cert nombre d’alumnes residents a Tossa que es 
desplacen a altres centres fora del seu municipi de residència (el 10% del total d’alumnes 
residents al municipi). La meitat d’aquests alumnes estudien en centres educatius privats 
majoritàriament fora de la Comarca de la Selva, mentre que un important nombre (un 55%) es 
desplacen per tal de rebre educació post-obligatòria a altres municipis, sobretot a Girona i 
Blanes. 

 
•  Educació ambiental integrada. A partir d’un projecte de recuperació dels espais naturals, es 

va crear el Parc de Sa Riera. Aquest espai s’ha convertit en l’eix integrador d’un programa 
d’educació ambiental gestionat des de l’Ajuntament de Tossa de Mar i impartit a tots els i les 
alumnes d’educació infantil i primària del municipi.   

 
• Reducció de la despesa del pressupost municipal. L’aprovació del Pla de Sanejament Local 

l’any 2006 ha comportat una reducció del pressupost municipal de més de 8 milions d’euros 
des del pressupostos de l’any 2007 per tal de fer front a l’elevat deute que pateix 
l’organització municipal.   
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• Poca realització de processos de participació ciutadana. No es detecta una aposta clara per 

part del consistori en aquest tipus de processos. Actualment, el fòrum de participació 
ciutadana sobre l’avanç del Pla General d’Ordenació Urbana del Municipi de l’any 2004 és 
l’única experiència coneguda en aquest tipus de processos al municipi.  
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4.1.4 RESUM DE LA DIAGNOSI: PUNTS FORTS / PUNTS FEBLES 
 

Punts forts 
 
 Augment de la població de Tossa de Mar. S’ha invertit la tendència de decreixement natural de la 

població. 

 Elevat nombre de població amb edat de treballar.  

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

 Augment del nombre d’habitatges principals en el municipi.  

 Elevat nombre de cultures i nacionalitats diverses al municipi, fet que contribueix a l’enriquiment de 
la societat i la cultura de Tossa. 

 Important patrimoni arquitectònic i cultural en el municipi. 

 Educació ambiental integrada.  

 

 
Punts febles 
 
 La població de més de 65 anys és encara ara superior al pes de la població més jove (entre 0 i 14 

anys). 

 Estreta relació entre el creixement de població i l’oferta de treball del sector serveis. 

 Nul·la aposta pels habitatges de protecció oficial en el municipi. 

 Els habitatges secundaris representen encara ara més del 68% del total del parc d’habitatges del 
municipi. Els habitatges vacants representen el 5%.  

 Dificultat d’accés als serveis públics bàsics de la població resident a les zones aïllades del municipi. 

 Baix impuls als processos de participació ciutadana  

 

 


