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INTRODUCCIÓ 

 

El 1994 es va celebrar a Dinamarca la Primera Conferència Europea de les Ciutats 
Sostenibles on es redacta la Carta d’Aalborg, que concreta els principis establerts a 
Rio de Janeiro el 1992, i recull el compromís de les ciutats i pobles europeus que la 
signin per treballar per la sosteniblitat i portar endavant els processos d’Agenda 21.  

Malgrat que el projecte de la sostenibilitat és un projecte global per a tot el planeta, les 
actuacions que es realitzen per aconseguir-la es produeixen sempre en llocs concrets, 
és l’aplicació del “pensar globalment i actuar localment”. Les ciutats, especialment del 
món desenvolupat, tenen una responsabilitat especial a l'hora de contribuir a la millora 
de la sostenibilitat, perquè el seu model de vida urbà està basat en un gran consum de 
recursos i  producció de residus i contaminants. És per això que la Carta d’Aalborg fa 
protagonistes les ciutats i els pobles -els seus habitants i els seus representants-, 
convertint-los en els principals responsables del canvi. Si cada municipi hi posa de la 
seva part la contribució a la sosteniblitat serà significativa. La Carta d’Aalborg ha 
traslladat el concepte de sostenibilitat a les polítiques de gestió municipal basant-se en 
els tres eixos bàsics i interrelacionats: la justícia social, una economia sostenible i la 
sostenibilitat ambiental.  

Els principals plantejaments de la Carta d’Aalborg són els següents: 

 La resolució de problemes mitjançant la negociació. Les ciutats i els pobles hauran 
d’intentar trobar solucions mediambientals sostenibles dins els seus límits d’acció. 
Tot i així, hauran de treballar juntament amb altres municipis o a nivell regional i 
nacional per a desenvolupar solucions sostenibles. 

 Una economia urbana cap a la sostenibilitat. Un requisit per a les inversions i per 
al desenvolupament econòmic futur d’una ciutat o poble és un medi ambient sa i net.  

 L’equitat social per a una sostenibilitat urbana. Les necessitats socials bàsiques 
dels ciutadans (aigua, menjar, habitatge, sanitat, educació i treball) són essencials si 
volem societats sostenibles. 

 Un model sostenible de planificació del territori. La planificació territorial 
proporciona mecanismes per assegurar que els nous desenvolupaments seran 
dissenyats amb criteris sostenibles. Igualment la planificació local ha de considerar 
les interrelacions a escales superiors. 
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 Un model de mobilitat urbana sostenible. La necessitat de reduir la congestió i la 
pol·lució de les ciutats és un objectiu clau per fer les ciutats més sostenibles i 
habitables.  

 Les responsabilitats davant del clima global. El canvi climàtic és un greu problema 
per al futur del planeta. L’àmbit local juga un paper clau per solucionar-lo. 

 La prevenció de la contaminació dels ecosistemes.    

 L’autogovern local com a condició de partida. Són necessàries competències a 
nivell local per prendre les decisions adequades per construir un futur sostenible. 

 Els ciutadans com actors principals en el desenvolupament de la comunitat. 
Aconseguir un consens per al futur sostenible requereix que tots els sectors treballin 
plegats i reconeguin les seves responsabilitats, fet que també requereix educació, 
aprenentatge i accessibilitat a la informació per a tots els sectors.   

 

L’Agenda 21 Local i la Carta d’Aalborg són els dos documents institucionals bàsics 
dels quals es disposa actualment per impulsar el projecte de la sostenibilitat des de les 
administracions municipals. El Pla d’Acció de Lisboa (1996) significa un pas endavant 
en aquest sentit,  per la concreció tant de les propostes com del calendari per a dur-les 
a terme.  

En l’àmbit català aquests documents es concreten en la creació de la Xarxa de Ciutats 
i Pobles cap a la Sostenibilitat, que aplega més d’un centenar de poblacions de les 
comarques de Barcelona,  i del Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les 
comarques gironines, impulsat per la Diputació de Girona. 

El 1998 a partir d’un acord del Ple municipal, Torroella s’adhereix i signa la Carta 
d’Aalborg com a primer pas per endegar la seva Agenda 21. A l’inici del 2002 
l’Ajuntament s’acull al programa d’ajuts que la Diputació de Girona ha posat a 
disposició dels municipis per a fomentar la sosteniblitiat i inicia els procés d’elaboració 
del seu Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat (PALS).  
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ESTRUCTURA I CONTINGUTS 

El Pla d'Acció és la clau perquè els procediments d'una Agenda 21 Local siguin un fet 
real i el municipi avanci cap a la sostenibilitat. Constitueix l’eix i el punt de partida de 
l’Agenda 21. La base del Pla ha estat la diagnosi prèvia que s’ha fet del municipi i per 
arribar-hi ha estat necessària la participació activa de la ciutadania, dels agents 
socials, dels governants i del mateix equip tècnic per consensuar-lo. 

El Pla d’Acció Local de Torroella de Montgrí-l’Estartit s’articula en tres nivells, que 
aporten un grau creixent de concreció pel que fa als objectius i als instruments 
previstos per a la seva aplicació: 

1. Les línies estratègiques. Responen als objectius prioritaris als quals vol tendir el 
municipi: al model de municipi, als interessos, desigs i sensibilitats que han expressat 
el conjunt d’agents econòmics i socials, respectant els criteris tècnics de la diagnosi. 
Les línies intenten mantenir una visió de conjunt, integrant tots els factors d’incidència 
ambiental, per la qual cosa demanen un treball conjunt des de diferents òrgans 
municipals que actuen sobre el municipi, evitant la tendència a la sectorialització. 

2. Programes d’actuació. Defineixen els objectius bàsics de cada línia.  

3. Accions. Cada programa es concreta en diverses accions o projectes concrets. La 
diagnosi ambiental ha posat de relleu els aspectes en què cal incidir per fer compatible 
el desenvolupament social i econòmic amb la sostenibilitat ambiental. Cada 
problemàtica detectada genera, per tant, alguna proposta d’actuació preventiva o 
correctora dels seus efectes negatius. Les accions, estructurades en fitxes, es 
prioritzen i es determina el termini d’execució, es defineixen els agents i persones 
responsables, es preveuen les fonts de finançament i incorporen uns indicadors com a 
sistemes de control i d’avaluació permanent.     
 
El nombre de línies, programes i accions del Pla és el següent:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 LÍNIES ESTRATÈGIQUES 

24 PROGRAMES D’ACTUACIÓ 

75 ACCIONS 

Document IV. Pla d’Acció i Pla de Seguiment 
Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat de Torroella de Montgrí-l'Estartit. CGPT-UdG 
 

7



 
CARACTERÍSTIQUES DE LES ACCIONS 
 
 

Codi de referència 

 És l’identificador d’ordre en relació a la línia estratègica i programa al que 
pertany cada acció.  

Objectiu 
Objectiu específic que vol assolir l’acció concreta. 

Descripció 

Defineix amb més concreció l’actuació. Algunes actuacions contenen 
subactuacions, que s’enuncien separadament (a/, b/, ...). En aquests casos 
s’indica separadament, quan és necessari, les seves característiques (termini, 
entitats implicades, cost,...).  

La descripció inclou, quan és pertinent, el marc legislatiu que fonamenta la 
proposta i algunes eines o exemples que poden servir de referència a l’hora de 
desenvolupar l’acció. 

Prioritat 

Prioritat establerta per a l’acció i determinada a través del procés participatiu, 
considerant-se, segons el grau d’importància o necessitat, prioritat alta, mitjana o 
baixa.  

Termini  

Termini d’execució que es proposa que es completi l’acció, considerant: 

 Curt: menys de 2 anys 

 Mitjà: de 3 a 5 anys 

 Llarg: més de 5 anys (5 a 10 anys) 

Responsabilitat del seguiment i/o execució  

Tot i que les accions han de ser gestionades i dinamitzades per l’Ajuntament 
bona part d’elles requereixen de la participació o corresponsabilització d’altres 
administracions, empreses locals, entitats i associacions o població en general. 
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Tipus d’acció 

Les accions proposades poden ser de caire molt diferent, a continuació s’exposa 
la classificació utilitzada per definir-les:  

 Estudis i Plans: Realització d’estudis o plans que han de permetre millorar el 
coneixement o valoració de diferents àmbits o definir actuacions que el Pla 
d’Acció no pot arribar a detallar.    

 Fiscalitat: Modificacions en la fiscalitat que afavoreixen processos i actituds a 
favor de la sostenibilitat.   

 Gestió: Accions diverses relacionades directament amb la gestió municipal.  

 Inversió: Accions que suposen l’adquisició d’equipaments, execució 
d’infrastructures,… 

 Integració de criteris de sostenibilitat: Accions relacionades amb la integració de 
criteris ambientals en els diferents aspectes de la gestió municipal o del propi 
funcionament de l’administració local.   

 Normativa: Creació o modificació de normativa que millori la gestió ambiental i 
afavoreixi els processos i les actituds cap a la sostenibilitat. 

 Participació, educació i difusió: Accions dedicades a crear o potenciar els 
mecanismes de participació de la població, d’informació i difusió o les activitats 
relacionades amb l’educació ambiental.  

Cost estimat 

Estimació orientativa del pressupost (expressat en euros) que es requerirà per 
portar a terme l’acció. Aquesta valoració planteja força dificultats, especialment 
quan les actuacions no es poden detallar a un nivell suficient per pressupostar-
les, o bé quan es tracta d’accions que són a llarg termini. En molts casos es 
recomana analitzar la situació amb detall per poder determinar si calen o no 
actuacions. En aquests casos a la fitxa apareix “no valorat”.  

Algunes de les accions poden ser interioritzades i executades directament pel 
propi personal de l’ajuntament, sense que comporti un cost addicional sobre el 
pressupost municipal: en aquest cas el cost es considera  “organitzatiu i/o tècnic” 

D’altra banda, no totes les actuacions tenen un cost econòmic. En ocasions es 
tracta de canvi d’hàbits o d’incorporació de nous criteris que tenen una mínima o 
nul·la repercussió econòmica. Quan és així apareix un petit guió.  
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Finançament 

Relació d’entitats que en el moment de redactar el Pla poden contribuir aportant 
els recursos econòmics necessaris per a l’implementació del Pla. 

Indicadors 

Indicador o indicadors de sostenibilitat que formen part del Pla de seguiment i 
que estan relacionats directa o indirectament amb l’acció proposada. 

 

CLAU D’INTERPRETACIÓ DELS ACRÒNIMS QUE APAREIXEN A LES FITXES DE 
LES ACCIONS 

ABT Ajuntaments del Baix Ter 

AC Associacions de Comerciants 

ACA Agència Catalana de l'Aigua 

ADF Associació de Defensa Forestal 

AMPA’s Associació de Mares i Pares d'Alumnes 

AMPSA Autocars Martí Pi, SA 

AP Ajuntament de Pals 

ATME Ajuntament de Torroella de Montgrí-l’Estartit 

CAT Consorci Alba-Ter 

CCB Consorci Costa Brava 

CCBE Consell Comarcal del Baix Empordà 

CE  Centres d’Ensenyament 

CEMA Centre per a l’Empresa i el Medi Ambient (DMA) 

CIDEM Centre d'innovació i desenvolupament empresarial (Gencat) 

CILMA Centre d’Iniciatives Locals de Medi Ambient 

CP Caritas Parroquial 

CPF Centre de la Propietat Forestal 

CR Comunitat de Regants 

DARP  Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca 

DBF Departament de Benestar i Família 

DdG Diputació de Girona 

DE Departament d’Ensenyament 

DGC Direcció General de Carreteres 

DGCo Direcció General de Comerç 

DGCostes Direcció General de Costes (Ministeri de Medi Ambient) 
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DGESC Direcció General d'Emergències i Seguretat Civil 

DGPT Direcció General de Ports i Transports 

DGQA Direcció General de Qualitat Ambiental 

DGU Direcció General d'Urbanisme 

DMA Departament de Medi Ambient 

DP Departament de Presidència 

DPTOP Departament de Política Territorial I Obres Públiques 

DSSS Departament de Sanitat i Seguretat Social 

DT Departament de Treball 

ET Empresaris Turístics 

GENCAT Generalitat de Catalunya 

ICAEN Institut Català d’Energia 

JCMP Junta de Compensació de Mas Pinell 

JR Junta de Residus 

OLCR Oficina Local de Creu Roja 

PNAE Parc Natural Aiguamolls de l'Empordà 

SCM Societat de Caçadors Montgrí 

SGJ Secretaria General de Joventut 

SI Secretaria per a la Immigració (Departament de Presidència) 

SOREA Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, S.A. 

SSAP Serveis Social d’Atenció Primària 

UB Universitat de Barcelona 

UBASP Unitat Bàsica d’Atenció Social Primària 

UdG Universitat de Girona 

UE Unió Europea 

UEC Unitat d’Escolarització Compartida 
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LÍNIES ESTRATÈGIQUES, PROGRAMES I ACCIONS 
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LÍNIES ESTRATÈGIQUESLÍNIES ESTRATÈGIQUES

1. LIDERAR LA COORDINACIÓ TERRITORIAL DELS MUNICIPIS DE L’ÀREA DEL BAIX TER

2. CONSERVAR I GESTIONAR DE FORMA INTEGRAL EL PATRIMONI NATURAL I PAISATGÍSTIC DEL 
MUNICIPI

3. UTILITZAR DE FORMA EFICIENT ELS RECURSOS NATURALS I REDUIR LA CONTAMINACIÓ 
ACÚSTICA 

4. MILLORAR L’OFERTA DE TRANSPORT PÚBLIC DINS I FORA DEL MUNICIPI, REDUIR L’IMPACTE
DEL VEHICLE PRIVAT I IMPULSAR LA MOBILITAT PER MITJANS ALTERNATIUS

5. GARANTIR UN MODEL TURÍSTIC DE QUALITAT QUE VALORI EL PATRIMONI NATURAL I 
CULTURAL, ACTUI DE DINAMITZADOR ECONÒMIC I SIGUI PREUAT PEL CONJUNT DE LA POBLACIÓ 

6. MILLORAR LA COHESIÓ SOCIAL I LA CONVIVÈNCIA

7. PARTICIPACIÓ, DIFUSIÓ I EDUCACIÓ PER A LA SOSTENIBILITAT
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LÍNIA ESTRATÈGICA 1LÍNIA ESTRATÈGICA 1

LIDERAR LA COORDINACIÓ TERRITORIAL DELS MUNICIPIS DE L’ÀREA DEL BAIX TER

Torroella de Montgrí-l’Estartit exerceix la capitalitat laboral i de serveis a l’àrea del Baix Ter. És en aquest marc on cal 
potenciar la coordinació entre els municipis per abordar conjuntament la gestió del territori superant, quan així es 
requereixi, els límits competencials de les administracions locals implicades.

És necessari un acord per part dels municipis del Baix Ter per tal de mancomunar i distribuir els serveis bàsics a tota 
l’àrea i plantejar polítiques sectorials en matèria d’infraestructures, de sòl industrial, d’habitatges, d’aqüífers, de 
protecció de sistemes naturals... que responguin a una coherència territorial. Torroella de Montgrí-l’Estartit, com a 
centre de l’àrea del Baix Ter, és qui ha de promoure i liderar aquest acord. La línia estratègica s'estructura en un sol 
programa que s'adreça a cercar eines de coordinació i planejament supralocal.
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LÍNIA ESTRATÈGICA 1LÍNIA ESTRATÈGICA 1

1 PROGRAMA  I  3  ACCIONS 

LIDERAR LA COORDINACIÓ TERRITORIAL DELS MUNICIPIS DE L’ÀREA DEL BAIX TER

PROGRAMA

1.1. Cercar eines de coordinació i 
planejament supralocal 

Accions:  3
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LÍNIA 1. LIDERAR LA COORDINACIÓ TERRITORIAL I POTENCIAR L’ÀREA DEL BAIX TER

PROGRAMES              ACCIONS PRIORITAT /TERMINI

1.1.1. Promoure i liderar un ens de coordinació de l’àrea del Baix Ter que permeti establir 
interrelacions entre els diferents municipis amb l’objectiu d’impulsar, planificar i gestionar 
conjuntament actuacions en aquest territori

1.1.2. Promoure un Pla Director Urbanístic per a l’Àrea del Baix Ter 

1.1.3. Impulsar la gestió integral dels aqüífers del Baix Ter

a) Constituir una Comunitat d'Usuaris dels aqüífers del Baix Ter.

b) Elaborar un Pla Integral dels aqüífers del Baix Ter.

1.1. Cercar 
eines de 
coordinació i 
planejament 
supralocal 

Alta/Curt

Mitjana/Llarg

Mitjana/Mitjà
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LÍNIA ESTRATÈGICA 2LÍNIA ESTRATÈGICA 2

CONSERVAR I GESTIONAR DE FORMA INTEGRAL EL PATRIMONI NATURAL I PAISATGÍSTIC DEL 
MUNICIPI

Torroella de Montgrí-l’Estartit disposa d’un patrimoni natural molt ric i divers que es tradueix, a nivell de protecció, en 
la inclusió del 48% de la superfície del municipi en el Pla d’Espais d'Interès Natural i en una protecció específica a les 
illes Medes. Malgrat això subsisteixen impactes als diferents espais naturals i, per tant, es fa necessari avançar en la 
conservació i gestió integral del patrimoni natural i paisatgístic del municipi. Per aconseguir-ho, s’han de crear noves 
estratègies de gestió que complementin les que actualment ja s’estan desenvolupant.

D'acord amb aquests plantejaments, la línia està formada per tres programes, el primer dels quals proposa crear les 
eines bàsiques que permetin gestionar de forma integral el territori i prevenir els riscos ambientals. Els altres dos 
programes són específics per a les dues unitats paisatgístiques bàsiques (la Plana i el Montgrí-Medes) i s'adrecen a 
crear o desenvolupar les eines concretes adequades que permetin la conservació i ús sostenible dels diferents espais 
naturals del municipi.
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LÍNIA ESTRATÈGICA 2LÍNIA ESTRATÈGICA 2

2.1. Crear les eines per gestionar de 
forma integral el territori i prevenir els 
riscos

Accions: 8

2.2. Conservar i fer un ús sostenible 
del patrimoni natural i cultural de la 
Plana

Accions: 3

2.3. Tractar com a un únic sistema 
natural el Montgrí i les Medes per 
garantir la seva conservació i gestió

Accions: 3

3 PROGRAMES  I  14  ACCIONS 

PROGRAMES

CONSERVAR I GESTIONAR DE FORMA INTEGRAL EL PATRIMONI NATURAL I PAISATGÍSTIC DEL 
MUNICIPI
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LÍNIA 2. CONSERVAR I GESTIONAR DE FORMA INTEGRAL EL PATRIMONI NATURAL I PAISATGÍSTIC DEL 
MUNICIPI

PROGRAMES              ACCIONS PRIORITAT /TERMINI

2.1.1. Promoure un servei especialitzat per realitzar tasques de control, manteniment i neteja de 
l’entorn per tal de millorar la qualitat del paisatge i dignificar la imatge del municipi

2.1.4. Dissenyar la xarxa de drenatge de les aigües del Montgrí evitant el desguàs ràpid cap a la 
plana i afavorint espais de closes per a la retenció d’aigua

2.1.2. Elaborar informes mediambientals en els plans parcials urbanístics

2.1.3. Elaborar un Pla d’ordenació, restauració i promoció dels camins rurals del conjunt del 
municipi

Alta/Curt

Baixa/Curt

Mitjana/Curt

Baixa/Curt

2.1.6. Realitzar el Pla de protecció civil i els plans de prevenció de riscos que se’n derivin

2.1.5. Impulsar el pla de prevenció d’incendis forestals

2.1.8. Constituir una Comissió local de seguiment per a la conservació i gestió del patrimoni 
natural

2.1.7. Elaborar un catàleg de la biodiversitat florística i faunística del municipi i fer-ne un 
seguiment com a indicador de qualitat

2.1. Crear les 
eines per 
gestionar de 
forma integral el 
territori i 
prevenir els 
riscos

Mitjana/Mitjà

Alta/Curt

Baixa/Curt

Alta/Curt
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LÍNIA 2. CONSERVAR I GESTIONAR DE FORMA INTEGRAL EL PATRIMONI NATURAL I PAISATGÍSTIC DEL 
MUNICIPI

PROGRAMES              ACCIONS PRIORITAT /TERMINI

2.2.1. Impulsar un Parc Agrícola per preservar l'espai agrari, promoure'n el desenvolupament 
econòmic i conservar i difondre els valors ambientals i culturals del territori

a) Elaborar una normativa que reguli els usos urbanístics i les instal·lacions en tot l'espai agrari i 
garanteixi mecanismes de control i de disciplina urbanística.

b) Disposar d’un Pla de desenvolupament per promocionar econòmicament i social l’espai agrícola. 

c) Realitzar campanyes per promoure l'ús racional i l'estalvi d'aigua a l'agricultura i fomentar bones 
pràctiques agràries per reduir la contaminació dels aqüífers.

d) Garantir la utilització per reg de l’aigua depurada pel tractament terciari de l’EDAR de Torroella.

e) Realitzar periòdicament tasques de neteja i manteniment dels recs de la plana.

f) Donar a conèixer el patrimoni cultural del Parc Agrícola.

g) Definir un projecte per a l’ordenació i restauració de les hortes del Tamariuà que valori l'ús social i 
paisatgístic de l’espai.

2.2.2. Realitzar un Pla Especial d’Ordenació de la façana fluvial del Ter

a) Sol·licitar el termenejament del Domini Públic Hidràulic (DPH) i la zona de Policia del Ter.

b) Redactar un Pla d’Usos i Gestió de les ribes del Ter per potenciar la vegetació de ribera i ordenar 
l’accés i ús públic.

c) Promoure l’acostament de la població al riu dissenyant i publicant itineraris de natura i impulsant 
campanyes mediambientals per donar a conèixer la riquesa vegetal i faunística d’aquest espai.

2.2. Conservar 
i fer un ús 
sostenible del 
patrimoni 
natural i 
cultural de la 
Plana

Alta/Llarg

Mitjana/Mitjà
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LÍNIA 2. CONSERVAR I GESTIONAR DE FORMA INTEGRAL EL PATRIMONI NATURAL I PAISATGÍSTIC DEL 
MUNICIPI

PROGRAMES              ACCIONS PRIORITAT /TERMINI

2.2.3. Recuperar els Aiguamolls del Baix Empordà i promoure la gestió integral de tot l'espai

a) Executar el Pla de Gestió per a la zona de la Pletera i el Ter Vell. 

b) Iniciar un Programa per a la protecció i conservació dels sistemes costaners al marge dret del Ter i 
promoure la coordinació amb l'Ajuntament de Pals.

c) Impulsar la coordinació i l'intercanvi científic i d’experiència de gestió entre aquest espai i el Parc 
Natural dels Aiguamolls de l'Empordà. 

d) Proposar la delimitació de l’ EIN Aiguamolls del Baix Empordà per incorporar la Bassa de la Mota de 
l’Om.

Mitjana/Mitjà

2.3.2. Sol·licitar la redacció del Pla Especial de Protecció del Medi Natural i del Paisatge de l’EIN
el Montgrí

2.3.3. Promoure un únic òrgan de gestió de les Medes i el Montgrí que vetlli per la conservació i 
ús sostenible d’aquest espai

2.3.1. Redefinir el model d’aprofitament turístic de les Medes per garantir-ne una conservació i 
ús sostenible

2.3. Tractar com 

a un únic 

sistema natural 

el Montgrí i les 

Medes per 

garantir la seva 

conservació i 

gestió

Mitjana/Mitjà

Mitjana/Mitjà

Alta/Mitjà
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LÍNIA ESTRATÈGICA 3LÍNIA ESTRATÈGICA 3

UTILITZAR DE FORMA EFICIENT ELS RECURSOS NATURALS I REDUIR LA CONTAMINACIÓ 
ACÚSTICA

Aconseguir una gestió més eficient i integral de l’aigua, milllorar la gestió dels residus, fer un ús més eficient de 
l’energia, promocionar les energies renovables i disminuir el soroll ambiental són criteris de sostenibilitat bàsics en 
l’àmbit municipal. A més l'administració local, com a principal responsable i referent per a la població en relació a la 
gestió ambiental local, ha d'esdevenir el primer agent del municipi que potenciï la sostenibilitat en les competències 
de que disposa i en el seu propi funcionament intern.

Aquesta línia estratègica té l’objectiu d’avançar en aquest sentit potenciant, en el municipi, un ús més eficient dels 
recursos i reduint els nivells de contaminació. S'estructura en cinc programes que s'orienten a gestionar de forma 
integral el cicle de l'aigua, minimitzar i valoritzar la producció de residus i millorar el servei de recollida, promocionar
l'estalvi energètic i l'ús d'energies renovables, fer un ús més eficient dels recursos a l'administració municipal i 
controlar i reduir el soroll ambiental
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LÍNIA ESTRATÈGICA 3LÍNIA ESTRATÈGICA 3

UTILITZAR DE FORMA EFICIENT ELS RECURSOS NATURALS I REDUIR LA CONTAMINACIÓ 
ACÚSTICA

5 PROGRAMES  I  17  ACCIONS 

3.1. Gestionar de 
forma integral el 
cicle de l'aigua

Accions: 3

3.2. Minimitzar i 
valoritzar la 
producció de residus 
i millorar el servei de 
recollida

Accions: 3

3.3. Promocionar 
l'estalvi energètic i 
l'ús d'energies 
renovables

Accions: 4

3.4. Fer un ús eficient dels 
recursos a l’administració 
municipal

Accions: 4

3.5.. Controlar i 
reduir el soroll 
ambiental

Accions: 3

PROGRAMES 
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LÍNIA 3. UTILITZAR DE FORMA EFICIENT ELS RECURSOS NATURALS I REDUIR LA CONTAMINACIÓ 
ACÚSTICA

PROGRAMES              ACCIONS PRIORITAT /TERMINI

3.1.1. Millorar l’abastament d’aigua potable per garantir el subministrament d'aigua de qualitat a 
tot el municipi

a) Construir un segon pou a Canet de la Tallada per assegurar el subministrament d'aigua a la població.

b) Executar el projecte per connectar la xarxa de distribució d'aigua potable a Mas Pinell.

c) Sectorialitzar la xarxa de distribució d'aigua potable per evitar fugues en cas d'avaries fortuïtes.

3.1.2. Promoure l’estalvi d’aigua als diferents sectors de la població

a) Realitzar una campanya de conscienciació dirigida a la població sobre la necessitat d’un ús i consum 
racional de l’aigua.

b) Introduir incentius fiscals per a reduir els consums d’aigua domèstics amb l’aplicació de tarifes 
progressives tenint en compte el nombre de persones per habitatge.

c) Instal·lar mecanismes per fomentar l’eficiència i l’estalvi d’aigua en l’ús domèstic.

d) Elaborar un codi de bones conductes d’eficiència i estalvi d’aigua en els establiments comercials, de 
restauració i hostaleria. 

e) Realitzar campanyes per promoure l'ús racional i l'estalvi d'aigua a l'agricultura i fomentar bones 
pràctiques agràries per reduir la contaminació dels aqüífers.

f) Garantir la utilització per reg de l’aigua depurada pel tractament terciari de l’EDAR de Torroella.

3.1.3. Elaborar un Pla Director del Sanejament

a) Millorar la xarxa de clavegueram i promoure una xarxa separativa de les aigües pluvials.

b) Inventariar possibles indrets d'aigües residuals no connectats a la xarxa de clavegueram.

3.1. Gestionar 
de forma 
integral el cicle 
de l'aigua

Mitjana/Curt

Alta/Curt

Mitjana/Mitjà
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LÍNIA 3. UTILITZAR DE FORMA EFICIENT ELS RECURSOS NATURALS I REDUIR LA CONTAMINACIÓ 
ACÚSTICA

PROGRAMES              ACCIONS PRIORITAT /TERMINI

3.2.1. Millorar el servei de recollida de residus i la neteja viària

a) Elaborar una Ordenança municipal del servei de recollida de residus.

b) Augmentar el control sobre el servei de recollida de residus i la neteja viària i de les platges. 

d) Regular les deposicions dels animals domèstics (principalment gossos) a la via pública. 

3.2.2. Impulsar el reciclatge i fomentar la minimització en la producció de residus 

a) Estendre el servei de recollida específic pels comerços a tot el municipi.

b) Impulsar la separació de residus als establiments de restauració i bars.

c) Implantar la recollida selectiva de matèria orgànica.

d) Promoure la deixalleria municipal per millorar el seu funcionament i ús.

e) Realitzar una campanya informativa i de sensibilització per a fomentar la minimització i la recollida 
selectiva de deixalles a tota la població.

3.2.3. Continuar realitzant un control municipal de la gestió de les runes i els residus de la 
construcció 

a) Adaptar l’Ordenança de runes actual als nous requeriments del Decret 161/2001.

b) Mantenir les campanyes de restauració als punts on es produeixen abocaments incontrolats de 
runes.

3.2. Minimitzar 
i valoritzar la 
producció de 
residus i 
millorar el 
servei de 
recollida

Alta/Curt

Alta/Mitjà

Baixa/Curt
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LÍNIA 3. UTILITZAR DE FORMA EFICIENT ELS RECURSOS NATURALS I REDUIR LA CONTAMINACIÓ 
ACÚSTICA

PROGRAMES              ACCIONS PRIORITAT /TERMINI

3.3.4. Elaborar una nova Ordenança municipal per a la instal·lació de les antenes de telefonia 
mòbil

3.3.3. Elaborar l’ordenança municipal reguladora de la contaminació lumínica 

3.3.1. Introduir incentius per afavorir l’estalvi energètic i l’ús d’energies renovables

3.3.2. Realitzar campanyes per al foment de l'eficiència energètica i les energies renovables

a) Impulsar una campanya per al foment de l’eficiència energètica i les energies renovables dirigida 
al conjunt de la població aprofitant els materials i recursos que ofereix l’Institut Català d’Energia.

b) Incentivar l'estalvi energètic als comerços i hotels realitzant les campanyes, impulsades per
l'Institut Català d'Energia “Com obtenir el màxim rendiment de l'enllumenat comercial" i "Millora de la 
il·luminació al sector Hoteler Català”.

c) Realitzar una jornada tècnica sobre l’energia solar i l’eficiència energètica adreçada als principals 
sector implicats (instal·ladors, tècnics municipals, promotors, arquitectes....).

3.3. Promocionar 
l'estalvi energètic 
i l'ús d'energies 
renovables

Baixa/Curt

Mitjana/Curt

Mitjana/Curt

Baixa/Curt
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LÍNIA 3. UTILITZAR DE FORMA EFICIENT ELS RECURSOS NATURALS I REDUIR LA CONTAMINACIÓ 
ACÚSTICA

PROGRAMES              ACCIONS PRIORITAT /TERMINI

3.4.1. Disminuir el consum d'energia i fomentar les energies renovables a les dependències i 
equipaments de titularitat municipal

a) Realitzar una auditoria energètica de totes les dependències i serveis municipals i aplicar les 
mesures correctores que se’n derivin per tal de millorar l’eficiència energètica.

b) Incorporar sistemes eficients en el consum d’energia en les dependències o equipaments de 
titularitat municipal.

c) Estudiar la viabilitat d'instal·lar energia solar tèrmica en les dependències o equipaments de titularitat 
municipal, preferentment en aquells que tinguin un elevat consum d’aigua calenta sanitària i/o 
calefacció. 

d) Elaborar un Programa Rector d’Eficiència Energètica de l’enllumenat públic.

3.4.2. Impulsar bones pràctiques ambientals en el manteniment dels parcs i jardins públics

a) Fer una base de dades georeferenciada a partir del Sistema d’Informació Geogràfica (SIG) de 
l’Ajuntament de tot l'arbrat i la jardineria urbana que permeti el seu seguiment i gestió.

b) Promoure espècies autòctones i variades com a mesura per reduir el consum d’aigua de reg, 
prevenir malalties i afavorir la biodiversitat.

c) Reduir el consum d’aigua implantant millores tecnològiques (temporalització, reg per aspersió…), 
regulant i limitant els espais amb gespa i elegint espècies vegetals amb baixes necessitats d’aigua.

d) Garantir la utilització per reg de l’aigua depurada pel tractament terciari de l’EDAR de Torroella.

e) Reduir l'ús d'herbicides i plaguicides i usar productes respectuosos amb el medi ambient.

f) Garantir la separació i recollida de residus verds dels espais públics per destinar-los a compostatge
de matèria orgànica.

3.4. Fer un ús 
eficient dels 
recursos a 
l’administració 
municipal

Alta/Llarg

Baixa/Mitjà
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LÍNIA 3. UTILITZAR DE FORMA EFICIENT ELS RECURSOS NATURALS I REDUIR LA CONTAMINACIÓ 
ACÚSTICA

PROGRAMES              ACCIONS PRIORITAT /TERMINI

3.5.1. Elaborar un mapa de capacitat acústica a partir de la proposta del Departament de Medi 
Ambient en el Sonicat

3.5.3. Elaborar una Ordenança de convivència ciutadana i de via pública que reguli els aspectes 
relacionats amb el soroll, especialment les activitats recreatives i d’oci (locals nocturns a 
l’Estartit, instal·lacions de karts, aeròdrom…)

3.4.4. Difondre les bones pràctiques ambientals als treballadors de l’Ajuntament 

3.4.3. Definir un protocol ambiental per les compres i els contractes de serveis externs 
municipals

Baixa/Curt

Mitjana/Curt

3.5.2. Elaborar un programa  de mesures pal.liatives del soroll als eixos viaris

3.5. Controlar 
i reduir el 
soroll 
ambiental

Baixa/Curt

Mitjana/Mitjà

Alta/Curt
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LÍNIA ESTRATÈGICA 4LÍNIA ESTRATÈGICA 4

MILLORAR L’OFERTA DE TRANSPORT PÚBLIC DINS I FORA DEL MUNICIPI, REDUIR L’IMPACTE
DEL VEHICLE PRIVAT I IMPULSAR LA MOBILITAT PER MITJANS ALTERNATIUS

El model de mobilitat que impera actualment en la nostra societat es basa en l'ús del vehicle privat, cosa que provoca 
tot un seguit de disfuncions ambientals: increment de soroll, consum elevat de combustibles fòssils, augment de la 
contaminació atmosfèrica, ocupació de l'espai urbà per a la circulació i l'aparcament de vehicles o elevada 
accidentalitat

La millora de la mobilitat des d’un punt de vista de sostenibilitat s’ha de centrar en donar prioritat als mitjans de 
transport ambientalment assenyats (en particular els desplaçaments a peu, en bicicleta i en transport públic) i en fer la 
mobilitat més segura per als vianants.

D'acord amb aquesta premissa la línia s'estructura en tres programes. El primer s'adreça a potenciar el transport 
públic urbà i interurbà per fer-lo més competitiu. Un segon programa es dedica a impulsar els desplaçaments a peu i 
en bicicleta i millorar l'accessibilitat dins el municipi per a les persones amb mobilitat reduïda. L'últim programa 
s'orienta a promoure una gestió urbanística que es basi en els principis de la mobilitat sostenible.
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LÍNIA ESTRATÈGICA 4LÍNIA ESTRATÈGICA 4

MILLORAR L’OFERTA DE TRANSPORT PÚBLIC DINS I FORA DEL MUNICIPI, REDUIR L’IMPACTE DEL 
VEHICLE PRIVAT I IMPULSAR LA MOBILITAT PER MITJANS ALTERNATIUS

3 PROGRAMES  I  8  ACCIONS 

PROGRAMES 

4.1. Potenciar el transport 
públic urbà i interurbà i 
l’ús compartit del vehicle 
privat

Accions:  3

4.2. Millorar l’accessibilitat dins del 
municipi i impulsar els desplaçaments a 
peu i en bicicleta

Accions: 2

4.3. Gestió urbanística i 
mobilitat

Accions: 3
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LÍNIA 4. MILLORAR L’OFERTA DE TRANSPORT PÚBLIC DINS I FORA DEL MUNICIPI, REDUIR L’IMPACTE DEL 
VEHICLE PRIVAT I IMPULSAR LA MOBILITAT PER MITJANS ALTERNATIUS

PROGRAMES              ACCIONS PRIORITAT /TERMINI

4.1.1. Impulsar un servei regular de transport públic socialment competitiu pel conjunt de pobles 
del Baix Ter

a) Connectar els municipis del Baix Ter amb Torroella-l’Estartit, facilitant l’ús a les persones de mobilitat 
obligada (treball) i també a les persones amb més dificultat de mobilitat (persones grans, joves, 
dones,…).

b) Avaluar el transport escolar i estudiar les possibilitats d’integrar-lo com a servei públic.

c) Facilitar la connexió amb transport públic del municipi amb els principals centres d’atracció i de 
serveis: Girona, Palamós i l’estació de tren de Flaçà.

d) Garantir la intermodalitat amb la xarxa ferroviària.

4.1.2. Fer més competitiu i eficaç el transport urbà i interurbà

a) Prioritzar la circulació dels autobusos amb carrils bus de preferència, especialment en èpoques de 
màxima afluència (estiu). 

b) Incrementar les freqüències i ampliar l’horari del trajecte Torroella-l’Estartit

c) Promoure tarifes reduïdes pels col·lectius amb rendes baixes o persones jubilades. 

d)Promoure bitllets multiviatge amb descomptes pel conjunt de la població.

4.1.3. Crear un sistema d’informació per facilitar una mobilitat més sostenible

a)Fomentar una borsa de cotxes a través de la web municipal i d’un punt d’informació informatitzat. 

b) Facilitar informació sobre totes les possibilitats i horaris del transport públic a partir de la web 
municipal i de punts d'informació en diferents oficines municipals.  

4.1. Potenciar 

el transport 

públic urbà i 

interurbà i l’ús 

compartit del 

vehicle privat 

Alta/Llarg

Mitjana/Mitjà

Baixa/Curt
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LÍNIA 4. MILLORAR L’OFERTA DE TRANSPORT PÚBLIC DINS I FORA DEL MUNICIPI, REDUIR L’IMPACTE DEL 
VEHICLE PRIVAT I IMPULSAR LA MOBILITAT PER MITJANS ALTERNATIUS

PROGRAMES              ACCIONS PRIORITAT /TERMINI

4.2.1. Donar als carrers un tractament favorable i segur per als desplaçaments dels vianants

a) Realitzar una diagnosi de l’estat dels carrers i dels equipaments públics en relació a l’accessibilitat i a 
les barreres arquitectòniques i establir un programa d'execució.

b) Incentivar i cercar subvencions per a obres privades d’adaptació de barreres arquitectòniques. 

c) Crear un dispositiu àgil per a que els ciutadans puguin denunciar i informar a l’ajuntament de 
d’aquelles infraccions, situacions de risc, o elements que suposin un perill o impedeixin una correcta 
circulació dels vianants.

d) Promoure en el centre històric de Torroella i també en el nucli de l'Estartit carrers de trànsit pacificat.

e) Facilitar itineraris a peu com a zones de passeig i recreatiu que uneixin els dos nuclis principals amb 
els espais d'interès natural del municipi.

f) Realitzar campanyes per impulsar una mobilitat sostenible i segura.

4.2.2. Impulsar l’ús de la bicicleta

a) Crear als nuclis de Torroella i de l’Estartit itineraris que facilitin i donin seguretat a l’ús de la bicicleta, 
que connectin les diferents zones i els equipaments públics principals.

b) Adequar i senyalitzar itineraris per connectar els diferents nuclis i urbanitzacions del municipi 
aprofitant els nombrosos camins existents.

c) Connectar i senyalitzar itineraris per enllaçar els diferents espais d'interès naturals i promoure com a 
rutes de turisme alternatiu al turisme de sol i que es puguin integrar en les rutes cicloturístiques del Baix 
Empordà. 

d) Facilitar aparcaments per a bicicletes en punts estratègics del municipi.

e) Impulsar campanyes de seguretat viària a les escoles per promoure l’ús de la bicicleta. 

f) Fer campanyes d'educació ambiental per conèixer els entorns natural del municipi a partir de l'ús de 
la bicicleta.

4.2. Millorar 
l’accessibilitat 
dins del 
municipi i 
impulsar els 
desplaçaments 
a peu i en 
bicicleta

Mitjana/Mitjà

Mitjana/Curt
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LÍNIA 4. MILLORAR L’OFERTA DE TRANSPORT PÚBLIC DINS I FORA DEL MUNICIPI, REDUIR L’IMPACTE DEL 
VEHICLE PRIVAT I IMPULSAR LA MOBILITAT PER MITJANS ALTERNATIUS

PROGRAMES              ACCIONS PRIORITAT /TERMINI

4.3.1. Explorar les alternatives possibles al pas de la C-31 pel centre urbà de Torroella.

4.3.2. Incloure determinacions per promoure una mobilitat més sostenible en el planejament 
urbanístic.

4.3.3. Realitzar estudis d’avaluació de la mobilitat generada en noves infrastructures.

4.3. Gestió 
urbanística i 
mobilitat

Mitjana/Mitjà

Baixa/Curt

Baixa/Curt
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LÍNIA ESTRATÈGICA 5LÍNIA ESTRATÈGICA 5

GARANTIR UN MODEL TURÍSTIC DE QUALITAT QUE VALORI EL PATRIMONI NATURAL I 
CULTURAL, ACTUI DE DINAMITZADOR ECONÒMIC I SIGUI PREUAT PEL CONJUNT DE LA 
POBLACIÓ 

L’àmbit econòmic juga un paper preponderant en el nivell de benestar d’una localitat. Els diferents sectors estan 
directament implicats en els procés cap a la sosteniblitat i més enllà d’un adequat control de les activitats presents al 
municipi en relació a la seva implantació i funcionament, cal també pensar en noves formes d’actuació més global en   
els aspectes que afecten la qualitat i la sostenibilitat del municipi. 

En aquest sentit el municipi de Torroella de Montgrí -l’Estartit presenta una diversificació econòmica baixa amb un pes 
molt important del sector turístic. Les limitacions del producte turístic de sol i platja fan necessari diversificar i millorar 
la qualitat d'aquest sector i promoure un teixit econòmic més equilibrat.

Aquesta línia estratègica s'estructura en tres programes, el primer dels quals s'adreça a posar en valor el patrimoni 
natural i cultural del municipi com a element diferenciador del model econòmic i turístic. El segon es dirigeix a garantir 
un sector turístic de més qualitat sota criteris de sostenibilitat i el tercer busca potenciar un teixit econòmic més 
equilibrat potenciant la resta de sectors productius.
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LÍNIA ESTRATÈGICA 5LÍNIA ESTRATÈGICA 5

3 PROGRAMES  I  9  ACCIONS 

5.1. Posar en valor el patrimoni natural 
i cultural com a elements 
diferenciadors del model econòmic i 
turístic

Accions: 4

5.2. Garantir un sector de qualitat sota 
criteris de sostenibilitat  que sigui assumit i 
interioritzat per la població i atractiu pels 
seus usuaris

Accions: 2

PROGRAMES

GARANTIR UN MODEL TURÍSTIC DE QUALITAT QUE VALORI EL PATRIMONI NATURAL I 
CULTURAL, ACTUI DE DINAMITZADOR ECONÒMIC I SIGUI PREUAT PEL CONJUNT DE LA 
POBLACIÓ 

5.3. Potenciar un teixit 
econòmic equilibrat 

Accions: 3
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LÍNIA 5. GARANTIR UN MODEL TURÍSTIC DE QUALITAT QUE VALORI EL PATRIMONI NATURAL I CULTURAL, 
ACTUI DE DINAMITZADOR ECONÒMIC I SIGUI PREUAT PEL CONJUNT DE LA POBLACIÓ 

PROGRAMES              ACCIONS PRIORITAT /TERMINI

5.1.1. Promoure com a elements de qualitat i de singularitat la rica varietat dels espais naturals 
existents (la plana agrícola, el Ter, els aiguamolls, el Montgrí i les Medes) però supeditant 
l’activitat d’oci i turisme a les indicacions de conservació dels diferents plans d’ús i gestió 
d’aquests espais

5.1.2. Definir el model que es vol assolir en la reforma i renovació del nucli històric de Torroella. 
Un model que promogui la millora urbana i la recuperació del patrimoni cultural garantint la 
permanència dels seus habitants i potenciant l’activitat econòmica

5.1.3. Redactar i impulsar els plans d’ordenació de l'Estartit (contemplats en el Pla General) per 
millorar la seva qualitat i imatge

5.1.4. Potenciar activitats i equipaments culturals de qualitat per ésser un referent regional i 
internacional i crear una imatge de qualitat

5.1. Posar en 
valor el 
patrimoni 
natural i cultural 
com a elements 
diferenciadors 
del model 
econòmic i 
turístic

Alta/Mitjà

Alta/Curt

Mitjana/Mitjà

Mitjana/Curt
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LÍNIA 5. GARANTIR UN MODEL TURÍSTIC DE QUALITAT QUE VALORI EL PATRIMONI NATURAL I CULTURAL, 
ACTUI DE DINAMITZADOR ECONÒMIC I SIGUI PREUAT PEL CONJUNT DE LA POBLACIÓ 

PROGRAMES              ACCIONS PRIORITAT /TERMINI

5.2.1. Fer un seguiment rigorós i acurat de tots els serveis i establiments de vocació turística i 
promoure un conjunt de bones pràctiques que en garanteixi la qualitat sota criteris de 
sostenibilitat

5.2.2. Dissenyar un Pla de comunicació que singularitzi la bellesa del paisatge i del patrimoni 
cultural del municipi. Un pla universalitzador que motivi l'autoestima dels vilatans i faci del 
municipi un referent per la seva qualitat, a nivell català i internacional

5.2. Garantir un 
sector de qualitat 
sota criteris de 
sostenibilitat  
que sigui 
assumit i 
interioritzat per 
la població i 
atractiu pels 
seus usuaris

Alta/Mitjà

Mitjana/Curt

5.3.1.  Fer un balanç del Pla de dinamització del comerç de Torroella (1997) i dissenyar una 
estratègia pel sector comercial de l’Estartit

5.3.3. Crear un Consell Econòmic i Social  que integri i coordini tots els agents econòmics   
(públics i privats) que tenen per objecte promoure una activitat turística de qualitat i la 
diversificació econòmica.

5.3.2.  Crear un servei de promoció econòmica

5.3. Potenciar    
un teixit 
econòmic 
equilibrat 

Mitjana/Curt

Mitjana/Curt

Alta/Curt
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LÍNIA ESTRATÈGICA 6LÍNIA ESTRATÈGICA 6

MILLORAR LA COHESIÓ SOCIAL I LA CONVIVÈNCIA

Un requisit previ i fonamental per a l’efectivitat de les polítiques de sostenibilitat ambiental és la cohesió i la integració 
socials. Cohesió social vol dir afavorir la igualtat d’oportunitats entre els diferents grups socials del lloc. S’ha de 
facilitar a tots els ciutadans i ciutadanes les orientacions i els mitjans per poder trobar un treball digne i l’accés a uns 
serveis bàsics de qualitat: salut, educació i formació, cultura, lleure i esport, que permetin totes les iniciatives, 
capacitats i projectes personals i associatius dels ciutadans.  

Torroella-l’Estartit presenta, sense sortir de les tendències generals del país, unes dinàmiques sociodemogràfiques 
que tenen com a principals elements una tendència a l’envelliment de la població, uns canvis en les estructures 
familiar i la incidència dels nous fluxos migratoris extracomunitaris que requereixen un replantejament en la dotació de 
certs serveis o en les polítiques d’habitatge. Altres qüestions específiques són la població estacional del municipi i la 
fortalesa del seu teixit associatiu.   

La línia s’estructura en sis programes, una dedicada a la dotació de serveis i equipaments del municipi, tres a   
col.lectius específics: població de nova immigració, gent jove i segons residents,  la quarta a l’accés a l’habitatge i 
l’última a la potenciació del món associatiu.
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LÍNIA ESTRATÈGICA 6LÍNIA ESTRATÈGICA 6

MILLORAR LA COHESIÓ SOCIAL I LA CONVIVÈNCIA

6.1. Dotar el 
municipi dels 
serveis i 
equipaments 
necessaris per 
assegurar l’accés 
per igual a tota la 
població i complir 
amb el paper de 
capitalitat que té 
el municipi  

Accions: 3

6.2. Anticipar una 
resposta 
integradora a la 
immigració a 
través d’un pacte 
per la 
convivència

Accions: 3

6.3. Afavorir la 
inserció social dels 
joves, fomentant els 
seu potencial 
solidari i creatiu 

Accions: 3

6.4. Promoure 
habitatge públic i 
de lloguer 

Accions: 1

6.5. Integrar la 
població 
estacional a la 
vida sociocultural 
del municipi

Accions: 2

6.6. Afavorir la 
consolidació i 
articulació del 
teixit associatiu i la 
representativitat 
de les entitats

Accions: 3 

PROGRAMES 

6 PROGRAMES  I  15  ACCIONS 
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LÍNIA 6. MILLORAR LA COHESIÓ SOCIAL I LA CONVIVÈNCIA

PROGRAMES              ACCIONS PRIORITAT /TERMINI

6.1.1. Garantir la permanència de les persones amb manca d’autonomia personal (gent gran, 
malalts crònics,…) en el seu domicili i la integració en el seu entorn

a) Ampliar l’abast de les persones ateses i la dotació del servei a la llar.

b) Ofertar habitatges tutelats i places en centres de dia

6.1.2. Potenciar la xarxa de solidaritat veïnal fent una borsa de voluntariat

6.1.3. Avaluar el dèficit del municipi en alguns equipaments concrets per donar resposta a les 
noves demandes i reforçar alguns serveis en èpoques de màxima afluència 

6.1. Dotar el 
municipi dels 
serveis i 
equipaments 
necessaris per 
assegurar 
l’accés per igual 
a tota la 
població i 
complir amb el 
paper de 
capitalitat que 
té el municipi  

Alta/Mitjà

Baixa/Curt

Mitjana/Mitjà
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LÍNIA 6. MILLORAR LA COHESIÓ SOCIAL I LA CONVIVÈNCIA

PROGRAMES              ACCIONS PRIORITAT /TERMINI

6.2.1 Afavorir els processos de coneixement mutu i convivència intercultural

6.2.2. Promocionar i donar suport als nuclis associatius d'immigrants amb fórmules 
participatives i obertes, com a pas previ a la normalització de la seva presència social

Alta/Curt

Baixa/Curt

6.2.3. Facilitar l’accés a la informació i als serveis

a) Establir una coordinació entre els diferents serveis i entitats que fan tasques d’informació i orientació.

b) Dissenyar uns itineraris tipus que serveixin als tècnics municipals i professionals com a punt de 
referència a l’hora d’orientar als immigrants.

c) Editar en vàries llengües una “guia d’acollida” o “guia útil” pels nouvinguts sobre el municipi.

d) Col·laborar i donar suport als serveis d’atenció sanitària per tal de garantir l’entesa entre les 
persones nouvingudes i els professionals que els han d’atendre.

e) Potenciar la figura del mediador intercultural.

6.2. Anticipar 
una resposta 
integradora a la 
immigració a 
través d’un 
pacte per la 
convivència

Mitjana/Curt
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LÍNIA 6. MILLORAR LA COHESIÓ SOCIAL I LA CONVIVÈNCIA

PROGRAMES              ACCIONS PRIORITAT /TERMINI

6.3.1.Impulsar i difondre activitats que afavoreixin la participació dels joves en organitzacions i 
entitats socials, culturals, polítiques o de voluntariat

6.3.2. Garantir una formació adaptada a la realitat del mercat laboral local i donar orientació i 
informació per a la inserció laboral

6.3.3. Prevenir situacions i conductes de risc en els joves promovent actituds positives i 
saludables 

6.3. Afavorir la 
inserció social 
dels joves, 
fomentant els 
seu potencial 
solidari i creatiu

Baixa/Curt

Mitjana/Curt

Alta/Curt

6.4.1. Promoure habitatge públic nou i de lloguer per persones amb rendes baixes i 
població jove

a) Fer un cens d’habitatges buits susceptibles de ser ocupats.

b) Crear la figura d’un intermediari d’habitatges que tindria com a funcions: 

c) Establir mecanismes per crear una borsa d’habitatges destinats a lloguers d’ús social.

d) Establir una línia d’ajuts o incentius fiscals per a la rehabilitació de façanes i de la seva estructura en 
tots els edificis catalogats, que tinguin per objectiu posar habitatge recuperat en el mercat..

6.4. Promoure 

habitatge públic 

i de lloguer 

Alta/Curt
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LÍNIA 6. MILLORAR LA COHESIÓ SOCIAL I LA CONVIVÈNCIA

PROGRAMES              ACCIONS PRIORITAT /TERMINI

6.5.1. Elaborar un cens de segons residents

6.5.2. Afavorir la interrelació mitjançant campanyes d’informació i acostament a la vida social i 
cultural del municipi. 

6.5. Integrar la 
població 
estacional a la 
vida 
sociocultural 
del municipi

Baixa/Curt

Baixa/Mig

6.6.2. Crear un Hotel d’Entitats que doni suport d'infrastructura i es converteixi en un espai 
d’interrelació per facilitar la comunicació i el coneixement mutu entre entitats i associacions

6.6.3. Facilitar la utilització d’espais o equipaments de titularitat pública per a la realització 
d’activitats de les associacions

6.6.1. Crear un Consell d’entitats ciutadanes i voluntariat per tal d’intercanviar experiències,  fer 
propostes i impulsar la coordinació entre les entitats i entre aquestes i l’Ajuntament 

6.6. Afavorir la 
consolidació i 
articulació del 
teixit associatiu 
i la 
representativitat 
de les entitats

Alta/Curt

Mitjana/Curt

Baixa/Curt
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LÍNIA ESTRATÈGICA 7LÍNIA ESTRATÈGICA 7

PARTICIPACIÓ, DIFUSIÓ I EDUCACIÓ PER A LA SOSTENIBILITAT

Els objectius de l’Agenda 21 impliquen canvis importants que només són viables amb la implicació dels agents socials i 
econòmics locals, i amb el compromís de les persones cap a un canvi d'actituds. Per aquesta raó és necessari establir 
mecanismes per corresponsabilitzar la ciutadania mitjançat la seva incorporació en els processos de debat i de presa 
de decisió. Aquesta participació que es pot concretar en formes molts diverses, requereix a més d’una tasca  
d’educació i difusió ambiental adreçada als diferents sectors de la comunitat, de forma que l’Agenda 21 esdevingui un 
procés pedagògic continu per caminar cap a la sostenibilitat.

Aquesta línia, que es pot considerar la més transversal i bàsica per tirar endavant correctament el Pla, proposa en un 
primer programa els mecanismes per fomentar la participació efectiva dels diferents col.lectius, plantejant instruments 
específics de treball. En els segon i tercer programa es recullen accions que han de permetre una millora de l’educació 
per a la sostenibilitat així com de de l’accés a la informació i de la comunicació entre la ciutadania i l’administració local.
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LÍNIA ESTRATÈGICA 7LÍNIA ESTRATÈGICA 7

7.1. Crear els mecanismes i els 
instruments per implementar el Pla 
d’Acció i donar  continuïtat al 

procés  participatiu Accions: 4

7.2. Educar per a la 
sostenibilitat

Accions: 2

7.3. Millorar i incrementar els sistemes i 
instruments d'informació als ciutadans per tal 
de facilitar la participació i la conscienciació

Accions: 3

3 PROGRAMES  I  9 ACCIONS 

PARTICIPACIÓ, DIFUSIÓ I EDUCACIÓ PER A LA SOSTENIBILITAT

PROGRAMES 
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LÍNIA 7. PARTICIPACIÓ, DIFUSIÓ I EDUCACIÓ PER A LA SOSTENIBILITAT

PROGRAMES              ACCIONS PRIORITAT /TERMINI

7.1.1. Crear l’Oficina de l’Agenda 21 i la figura d’un responsable de dinamitzar i fer el 
seguiment del Pla d’Acció Local per a la Sosteniblitat

7.1.2. Crear una comissió de tècnics dins l’ajuntament 

7.1.4. Impulsar Comissions de participació sectorial que haurien d’integrar la Comissió 
o Fòrum permanent

Alta/Curt

Alta/Curt

Alta/Curt

7.1.3. Crear un Consell o Fòrum  permanent de l’Agenda 21 

7.1. Crear els 
mecanismes i 
els instruments 
per implementar 
el Pla d’Acció i 
donar  
continuïtat al 
procés  
participatiu  

Alta/Curt

7.2.1. Formular projectes educatius Elaborar material didàctic per donar a conèixer 
l’Agenda 21 i la seva adaptació pel cas de Torroella-l’Estartit

a) Elaborar recursos propis a partir de la informació de l’Agenda 21.

b) Plantejar als centres educatius l’adhesió al Programa d’Escoles Verdes.

7.2.2. Promoure campanyes permanents sobre temes d’educació ambiental i bona 
convivència 

a) Realitzar campanyes específiques sobre diversos temes que es consideren claus per millorar la 
gestió del recursos naturals i la cohesió social.

b) Sumar-se a les campanyes ja institucionalitzades.

7.2. Educar per 
a la 
sostenibilitat

Mitjana/Curt

Mitjana/Mitjà
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LÍNIA 7. PARTICIPACIÓ, DIFUSIÓ I EDUCACIÓ PER A LA SOSTENIBILITAT

PROGRAMES              ACCIONS PRIORITAT /TERMINI

7.3.1. Publicar els resultats dels treballs del Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat per 
contribuir al coneixement del procés d’Agenda 21 

7.3.2. Difondre els treballs científics sobre sistemes naturals, biodiversitat, etc, fets al 
municipi

7.3.3. Crear mecanismes per un correcte intercanvi d’informació entre l’Ajuntament i la 
població

7.3. Millorar i 

incrementar els 

sistemes i 

instruments 

d'informació als 

ciutadans per 

tal de facilitar la 

participació i la 

conscienciació 

Alta/Curt

Baixa/Curt

Alta/Curt
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CONSELL CONSELL 
PERMANENT DE PERMANENT DE 

L’AGENDA 21L’AGENDA 21

Comissió per a la conservació i gestió del patrimoni 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 1 
 
PROGRAMA 1.1. Cercar eines de coordinació i planejament supralocal 
 
 
ACCIÓ 1.1.1.  Promoure i liderar un ens de coordinació de l’àrea del Baix Ter 
 
 

Objectiu: Establir interrelacions entre els diferents municipis del Baix Ter per impulsar, planificar i 

gestionar conjuntament actuacions en aquest territori. 
 

Descripció: Torroella de Montgrí-l'Estartit exerceix la capitalitat laboral i de serveis del Baix Ter i 

és el centre d'un sistema urbà consolidat juntament amb els municipis veïns de Fontanilles, 

Gualta, Ullà, Ultramort i Verges. És per això que té la capacitat de liderar un procés per definir un 

àmbit administratiu que permeti establir interrelacions entre els municipis del Baix Ter per planificar 

actuacions comunes en el territori i coordinar serveis col·lectius. 

Es proposa que l'Ajuntament de Torroella de Montgrí-l'Estartit iniciï converses amb els 

Ajuntaments veïns per tal de crear un ens de coordinació de l'àrea del Baix Ter, cercant la figura 

que sigui més idònia (Patronat, Mancomunitat...). En primera instància les converses es podrien 

limitar als sis municipis del sistema urbà però posteriorment s'haurien de fer extensives a la resta 

de municipis del Baix Ter. 

 
Referències 

- Llei 8/1987, de 15 d'abril (DOGC 832, del 27), municipal i de règim local de Catalunya 
 

Accions relacionades: 1.1.2. 

Prioritat:  Alta  Termini: Curt 

Responsabilitat seguiment i/o execució: ATME i ABT 

Tipus d’acció: Gestió Cost estimat:  Organitzatiu i/o tècnic 

Finançament: - 

 
Indicadors: - 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 1 
 
PROGRAMA 1.1. Cercar eines de coordinació i planejament supralocal 
 
 

ACCIÓ 1.1.2. Promoure un Pla Director Urbanístic per a l’Àrea del Baix Ter 
 

Objectiu: Fer una planificació comuna del territori del Baix Ter. 

 

Descripció: El Pla Director és una eina de planificació territorial supramunicipal que ha de donar 

resposta a les necessitats territorials actuals i futures d'una àrea concreta. Es proposa l'elaboració 

d'un Pla Director Territorial per l'àrea del Baix Ter que es basi en els següents punts: 

 Coordinar el planejament urbanístic. 

 Elaborar determinacions sobre el desenvolupament urbanístic sostenible, la mobilitat de 

persones i mercaderies i el transport públic.  

 Dissenyar mesures per protegir el sòl no urbanitzable. 

 Concretar l'emplaçament de grans infraestructures. 

 Programar polítiques supramunicipals de sòl i d'habitatge. 

 

 
 
Referències 

-Llei 2/2002, de 14 març, d'urbanisme - Article 56 
 

Accions relacionades: 1.1.1.  

Prioritat:  Mitjana  Termini: Llarg 

Responsabilitat seguiment i/o execució: ATME, DGU i ABT 

Tipus d’acció: Estudis i plans Cost estimat: 60.000 euros 

Finançament: DGU 

 
Indicadors:- 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 1 
 
PROGRAMA 1.1. Cercar eines de coordinació i planejament supralocal 
 
 

ACCIÓ 1.1.3. Impulsar la gestió integral dels aqüífers del Baix Ter 
 

Objectiu: Protegir els aqüífers del Baix Ter. 

 

Descripció: La sobreexplotació dels aqüífers del Baix Ter provoca la pèrdua de qualitat de 

l'aqüífer profund i fenòmens puntuals d'intrusió de sal marina. És per això que necessiten una 

planificació i gestió integral amb l'objectiu principal d'ordenar les extraccions. Per aconseguir-ho es 

proposa: 

a) Constituir una Comunitat d'Usuaris dels aqüífers del Baix Ter 

Les comunitats d'usuaris s'emparen a l'article 80 de la Llei d'Aigües, agrupen tots els usuaris d'una 

mateixa unitat hidrogeològica o d'un mateix aqüífer i tenen com a objectiu gestionar l'aprofitament 

col·lectiu de l'aigua. L'Ajuntament de Torroella de Montgrí-l'Estartit, assumint el seu paper de 

capital d'aquesta àrea, impulsarà la Comunitat d'Usuaris dels aqüífers del Baix Ter on hi seran 

representats tots els sectors implicats en la seva gestió o utilització: 

-Sector públic: Ajuntaments implicats (inclosos aquells que, sense estar dins la conca, 

s'abasteixen d'aigua del Baix Ter), Agència Catalana de l'Aigua, Consell Comarcal del Baix 

Empordà. 

-Sector privat: Empreses subministradores, pagesos i altres sectors amb abastament propi 

(indústries, nuclis de població...). Alhora s'haurien d'establir mecanismes de relació amb les 

comunitats de regants existents que utilitzen aigua superficial. 

b) Elaborar un Pla Integral dels aqüífers del Baix Ter  

L'Agència Catalana de l'Aigua ha iniciat diferents programes de gestió d'aqüífers (Baixa Tordera, 

Delta del Llobregat...) en els quals, a partir d'una diagnosi, es proposen diferents tipus d'actuacions 

per millorar-ne l'estat. L'Ajuntament instarà a l'ACA a iniciar el més aviat possible un Pla Integral 

dels aqüífers del Baix Ter que incorpori com a elements bàsics: 

-Programa de Gestió per ordenar les extraccions i els usos permesos en cada zona. 

-Mesures addicionals: recàrrega d'aqüífers, foment de bones pràctiques agràries.... 
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Referències 

-Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'Aigües. 

-Decret 328/1988, d'11 d'octubre, pel qual s'estableixen normes de protecció i addicionals en matèria de 
procediment en relació amb diversos aqüífers de Catalunya. 

 
 

Accions relacionades: - 

Prioritat: Mitjana  Termini: Mitjà 

Responsabilitat seguiment i/o execució: ACA, ATME, ABT, CCBE, CR i sindicats de pagesos 

Tipus d’acció: a) Gestió b) Estudis i plans Cost estimat:  a) Organitzatiu i/o tècnic 

                         b) 50.000 euros  

Finançament: ACA 

 
Indicadors:- 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 2 
 
PROGRAMA 2.1. Crear les eines per gestionar de forma integral el territori i 

prevenir els riscos 
 

 
ACCIÓ 2.1.1. Promoure un servei especialitzat per realitzar tasques de 

control, manteniment i neteja de l'entorn 
 

Objectiu: Millorar la qualitat del paisatge per dignificar la imatge del municipi. 

 

Descripció: Es proposa crear un servei especialitzat en tots aquells aspectes de l'entorn que 

necessitin una gestió específica per evitar la seva degradació: 

 Recollida de deixalles i buidatge de les papereres. 

 Desbrossament selectiu de la vegetació seguint les directrius dels Plans d'Usos i Gestió dels 

espais naturals. 

 Control dels abocaments de runes. 

 Manteniment dels camins rurals: neteja, control de la circulació motoritzada, manteniment de la 

senyalització, prevenir la formació de basses... 

 Manteniment dels cursos fluvials. 

 Control de l'empresa que realitza el servei de recollida de residus. 
 
 
 

Accions relacionades: - 

Prioritat: Alta  Termini: Curt 

Responsabilitat seguiment i/o execució: ATME 

 

Tipus d’acció: Gestió Cost estimat:  Organitzatiu i/o tècnic 

Finançament: ATME. ACA i DT 

 
Indicadors: - 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 2 
 
PROGRAMA 2.1. Crear les eines per gestionar de forma integral el territori i 

prevenir els riscos 
 

 
ACCIÓ 2.1.2. Elaborar informes mediambientals en els plans parcials 

urbanístics  
 

Objectiu: Introduir criteris ambientals i paisatgístics en el planejament urbanístic. 

 

Descripció: La nova llei d'urbanisme de la Generalitat de Catalunya inclou una pauta, opcional i 

no vinculant, elaborada pel Departament de Medi Ambient per elaborar els informes 

mediambientals a incloure en els nous plans parcials urbanístics. Es proposa que l'Ajuntament 

elabori aquests informes en els plans parcials urbanísitcs a aprovar. El contingut de la memòria 

ambiental hauria de ser el següent: 

a) Descripció del contingut, objectius principals del pla i relacions amb altres plans i programes. 

b) Aspectes rellevants de la situació actual del medi ambient, i la seva probable evolució en cas 

de no dur-se a terme el pla. 

c) Característiques i capacitats ambientals i socials de les zones que pugin veure afectades de 

forma significativa. 

d) Qualsevol problema ambiental existent que sigui important per al planejament incloent-hi, en 

concret, els relacionats amb qualsevol zona d’especial importància ambiental, com les 

designades d’acord amb les directives 79/409/CEE i 92/43/CEE. 

e) Objectius de protecció bàsics fixats en els àmbits internacional, comunitari, estatal i català que 

guardin relació amb el pla i la manera en què dits objectius i qualsevol aspecte ambiental s’ha 

tingut en compte a l’hora de la seva elaboració. 

f) Probables efectes significatius en el medi ambient i social, inclosos els efectes secundaris,  

sinèrgics, a curt mitjà, i llarg termini, permanents i temporals, positius i negatius. 

g) Mesures correctores per prevenir, reduir i compensar qualsevol efecte negatiu important en el 

medi ambient com a conseqüència de l’aplicació del pla. Resum dels motius de la selecció de 

les alternatives contemplades, i una descripció de la manera com s’ha realitzat l’avaluació, 

incloses les dificultats (com deficiències tècniques, o manca de coneixements  i experiència) 

que poden haver-se trobat a l’hora de recopilar la informació requerida. 

h) Un Pla de Vigilància Ambiental que descrigui les mesures previstes per supervisar l’aplicació 

del pla. 
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Referències 

-Llei 2/2002, de 14 març, d'urbanisme. 

 

Accions relacionades: - 

Prioritat: Baixa Termini: Curt 

Responsabilitat seguiment i/o execució: ATME 

 

Tipus d’acció: Integració de criteris de 
sostenibilitat 

Cost estimat:  Organitzatiu i/o tècnic 

Finançament: - 

 
Indicadors:- 
 

Document IV. Pla d’Acció i Pla de Seguiment  
Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat de Torroella de Montgrí-l'Estartit. CGPT-UdG 

 

62 



LÍNIA ESTRATÈGICA 2 
 
PROGRAMA 2.1. Crear les eines per gestionar de forma integral el territori i 

prevenir els riscos 
 

 
ACCIÓ 2.1.3. Elaborar un Pla d’ordenació, restauració i promoció dels 

camins rurals del conjunt del municipi 
 

Objectiu: Restaurar i promocionar els camins rurals del municipi. 

 

Descripció: A partir de l'inventari de camins rurals existents al municipi, realitzat per l'àrea de 

Medi Ambient, es proposa establir un programa d'ordenació, restauració i promoció dels camins 

rurals. Aquest programa ha de contemplar: 

 Ordenació dels camins: regulació de trànsit motoritzat, xarxa de camins per a la prevenció i 

extinció d'incendis, itineraris per a vianants i bicicletes... 

 Manteniment i restauració: restauració del ferm, adequació paisatgística, protecció de les 

parets de pedra seca... 

 Senyalització amb indicadors que s'integrin a l'entorn, que tinguin la màxima visibilitat i mínim 

suport i que necessitin un manteniment mínim. 

 Promoció: publicació del recull de camins i d'itineraris de natura (per a vianants i bicicletes) 

incloent-hi informació del valor ambiental dels recorreguts. Aquesta publicació pot tenir format de 

guia consultable per fitxes d'itineraris fàcilment portables pels visitants. 
 

Referències 

-Àrea de Medi Ambient Ajuntament de Torroella de Montgrí-l'Estartit (2001), Inventari de camins. 
 

 

Accions relacionades: - 

Prioritat: Mitjana Termini: Curt 

Responsabilitat seguiment i/o execució: ATME 

Tipus d’acció: Estudis i plans Cost estimat:  12.000 euros/any 

Finançament: ATME 

 
Indicadors: - 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 2 
 
PROGRAMA 2.1. Crear les eines per gestionar de forma integral el territori i 

prevenir els riscos 
 
 
ACCIÓ 2.1.4. Dissenyar la xarxa de drenatge de les aigües del Montgrí  
 

Objectiu: Solucionar els problemes d'inundació que es produeixen a la plana evitant el desguàs 

ràpid cap a la plana i afavorint espais de closes per a la retenció d’aigua. 

 

Descripció: El sector que s'hauria de solucionar és el que desguassa al Ter Vell. L'incipient 

procés d'urbanització al marge sud i nord de la carretera elimina zones de closes impedint que 

facin la funció natural de retenir l'aigua, de tal manera que el reg del Ter Vell no és capaç d'engolir 

l'aigua i desborda produint inundacions a la plana. Es proposa replantejar el sistema de drenatge, 

evitant el desguàs ràpid cap a la plana i apostant per mantenir i recuperar espais per a la retenció 

d'aigua. Per avançar en aquest nou plantejament es proposa: 

 Replantejar les zones verdes de les urbanitzacions per adequar-hi closes per retenir l'aigua. 

Així en la redacció dels Plans Parcials previstos a l'eix de la carretera es podrien incloure basses 

de recàrrega per retenir l'aigua dissenyant correctament la xarxa de desguàs.  

 Estudiar la possibilitat d’habilitar zones de closes a les urbanitzacions existents redissenyant la 

xarxa de desguàs actual. 

 
Referències 

-Pla Especial de Protecció del Salt de l'Euga (Pla General d'Ordenació Urbana) 

 

Accions relacionades: - 

Prioritat: Mitjana  Termini: Mitjà 

Responsabilitat seguiment i/o execució: ATME i ACA 

 

Tipus d’acció: Integració de criteris de 
sostenibilitat 

Cost estimat:  No es valora 

Finançament: ATME i ACA 

 
Indicadors: - 
 

Document IV. Pla d’Acció i Pla de Seguiment 
Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat de Torroella de Montgrí-l'Estartit. CGPT-UdG 

 

65



Document IV. Pla d’Acció i Pla de Seguiment  
Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat de Torroella de Montgrí-l'Estartit. CGPT-UdG 

 

66 



LÍNIA ESTRATÈGICA 2 
 
PROGRAMA 2.1. Crear les eines per gestionar de forma integral el territori i 

prevenir els riscos 
 

 
ACCIÓ 2.1.5. Impulsar el pla de prevenció d'incendis forestals 
 

Objectiu: Prevenir els incendis forestals. 

 

Descripció: L'àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí ha estat treballant 

en la prevenció d'incendis des de la seva creació. Actualment aquesta tasca es fa de forma 

coordinada amb els tècnics forestals del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de 

Catalunya. Es proposa continuar impulsant programes d'accions destinats a la lluita contra el foc 

prioritzant les següents línies d'actuació: 

 Continuar creant i mantenint franges de protecció al voltant de les àrees urbanes, zones 

recreatives i camins rurals. 

 Potenciar àrees de pastura i la recuperació d’antics conreus per afavorir la distribució en 

mosaic de la vegetació. 
 
 
 

Accions relacionades: 2.3.2. 

Prioritat: Alta  Termini: Curt 

Responsabilitat seguiment i/o execució: ATME, DMA, SCM, ADF  

Tipus d’acció: Inversió Cost estimat:  12.000 euros 

Finançament: ATME, DMA 

Indicadors: 11. Superfície forestal cremada  
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LÍNIA ESTRATÈGICA 2 
 
PROGRAMA 2.1. Crear les eines per gestionar de forma integral el territori i 

prevenir els riscos 
 

 
ACCIÓ 2.1.6. Realitzar el Pla de protecció civil i els plans de prevenció de 

riscos que se’n derivin 
 

Objectiu: Coordinar i unificar totes les actuacions derivades dels diferents riscos. 

 

Descripció: Els canvis territorials que han afectat el municipi de Torroella de Montgrí-l'Estartit les 

últimes dècades han provocat un increment dels riscos ambientals (risc d'incendi, risc d'inundació i 

risc geològic) a causa del creixement urbanístic en sòls no aptes i la pèrdua d'usos tradicionals. El 

Decret 210/1999 concreta la necessitat d'elaborar un pla municipal que coordini i unifiqui totes les 

actuacions derivades dels diferents riscos. Estableix el contingut mínim per a l'elaboració i 

homologació dels plans de protecció civils municipals i delimita quins municipis han d'elaborar un 

pla i quin és el procediment per revisar-lo i actualitzar-lo. Torroella de Montgrí-l'Estartit com a 

municipi turístic està obligat a realitzar un Pla Municipal de Protecció Civil que incorpori: 

- Document Bàsic: és el recull d'informació prèvia que inclou els estudis i la informació 

necessaris per al desenvolupament dels manuals d'actuació en el nivell de detall que sigui 

necessari. En aquest apartat s'identifiquen els riscos específics del municipi. 

-Manuals d'actuació del pla: són els documents de referència per a un determinat risc. 

Tenen tota la informació que pot ser necessària en el moment de l'emergència i la definició 

de les funcions i actuacions concretes a dur a terme. Trobem manuals d'actuació per a 

riscos especials (inundació, incendi, marcaderies perilloses...), específics (identificats al 

document bàsic) i el manual d'actuació bàsic referit a altres situacions de risc en general. 

-Annexos generals: recull el conjunt de dades de suport. 

-Programa d'implantació i manteniment: inclou accions necessàries perquè el pla es concreti 

i alhora sigui conegut i assumit i es pugui disposar de tot el que sigui necessari. També 

inclou un programa de manteniment i un programa d'exercicis i simulacres. 
 
 

Referències 

-DECRET 210/1999, de 27 de juliol, pel qual s'aprova l'estructura del contingut per a l'elaboració i 
l'homologació dels plans de protecció civil municipals. (DOGC 2945 de 04/08/1999) 
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Accions relacionades: - 

Prioritat: Baixa    Termini: Curt 

Responsabilitat seguiment i/o execució: ATME i DGESC 

 

Tipus d’acció: Estudis i plans Cost estimat:  5.000 euros 

Finançament: ATME 

 
Indicadors: - 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 2 

 
PROGRAMA 2.1. Crear les eines per gestionar de forma integral el territori i 

prevenir els riscos 
 

 
ACCIÓ 2.1.7. Elaborar un catàleg de la biodiversitat florística i faunística del 

municipi i fer-ne un seguiment com a indicador de qualitat 
 

Objectiu: Aprofundir en el coneixement de la diversitat biològica del municipi. 

 

Descripció: La riquesa i diversitat dels sistemes naturals de Torroella de Montgrí-l'Estartit es 

tradueix en una notable diversitat d'espècies animals i vegetals. A partir d'estudis de base 

realitzats (com la Guia de Flora i Fauna editada per l'Oficina de Turisme) i treball de camp, es 

proposa inventariar i catalogar les espècies vegetals i animals presents al municipi i identificar la 

seva vulnerabilitat. A partir d'aquest catàleg caldria editar material didàctic per donar a conèixer a 

la població la biodiversitat del municipi. Seguidament es proposa fer un monitoratge per seguir 

l'evolució de la flora i fauna del municipi. Seria interessant escollir diferents bioindicadors per 

avaluar la qualitat dels ecosistemes i saber si la implantació d'accions de millora dels hàbitats 

comporta una millora en la biodiversitat d'espècies. 
 
Referències 

-Oficina de turisme de l'Estartit i Torroella de Montgrí (1995): Flora i fauna 

 
 

Accions relacionades: - 

Prioritat: Baixa Termini: Curt 

Responsabilitat seguiment i/o execució: ATME i UdG 

 

Tipus d’acció: Estudis i plans Cost estimat:  3.000 euros/any 

Finançament: ATME. DMA i Programa LIFE 

 
Indicadors: 12. Diversitat bioestructural 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 2 

 
PROGRAMA 2.1. Crear les eines per gestionar de forma integral el territori i 

prevenir els riscos 
 

 
ACCIÓ 2.1.8. Constituir una Comissió local de seguiment per a la 

conservació i gestió del patrimoni natural 
 

Objectiu: Aglutinar els agents implicats en la conservació i gestió del patrimoni natural del 

municipi. 

 

Descripció: Torroella de Montgrí-l'Estartit disposa d'un patrimoni natural molt ric i divers. Malgrat 

que la seva gestió no és competència exclusiva de l'Ajuntament és important que aquest dissenyi, 

amb la participació de la resta d'agents, una estratègia integral de gestió dels sistemes naturals. 

És per això que es proposa crear un organisme transversal de trobada entre l'Ajuntament, 

propietaris rurals i forestals, entitats del poble i voluntaris que serveixi per definir aquesta 

estratègia per arribar a: 

 Definir els elements del patrimoni natural a protegir. 

 Redactar propostes de gestió i protecció del patrimoni. 

 Pressionar les administracions competents i vetllar perquè es compleixin els convenis. 

 Promoure accions per a la sensibilització i educació ambiental. 

 
  
 

Accions relacionades: 7.1.3. 

Prioritat: Alta Termini: Curt 

Responsabilitat seguiment i/o execució: ATME 

 

Tipus d’acció: Gestió Cost estimat:  Organitzatiu i/o tècnic 

Finançament: - 

 
Indicadors: - 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 2 
 
PROGRAMA 2.2. Conservar i fer un ús sostenible del patrimoni natural i cultural de 

la Plana 
 

 
ACCIÓ 2.2.1. Impulsar un Parc Agrícola  
 

 

Objectiu: Preservar l'espai agrari, promoure'n el desenvolupament econòmic i conservar i 

difondre els valors ambientals i culturals del territori 

 

Descripció: Crear un Parc Agrari com a figura de planejament i de gestió en l'ordenació territorial 

que permeti no solament assegurar i preservar l'ús agrícola d'aquesta zona sinó també potenciar-

lo. L'existència del Parc ha de comportar la constitució d'un òrgan de gestió amb competències i 

recursos per exercir la seva activitat. Les principals actuacions que s'hauran de realitzar són: 

 

a) Elaborar una normativa que reguli els usos urbanístics i les instal·lacions en tot l'espai 
agrari i garanteixi mecanismes de control de la disciplina urbanística. 

La normativa urbanística, com a reguladora dels usos, hauria de tenir en compte els aspectes 

següents: condicions i característiques de les edificacions permeses, elements del paisatge, 

hivernacles, patrimoni a conservar, parcel·lacions, usos permesos i protecció del medi. A part de 

l'ús agrícola es poden preveure també activitats de lleure (passeig en els camins autoritzats) i 

activitats didàctiques o de divulgació de la història, el patrimoni i la producció agrícola que es 

puguin realitzar en algun indret del parc. 

 

b) Disposar d'un Pla de Desenvolupament per promocionar econòmicament i social l'espai 
agrícola. 

Disposar d’un Pla de desenvolupament per promocionar econòmicament i social l’espai agrícola. 

El Pla hauria de contemplar les actuacions necessàries en infraestructures i serveis comuns de les 

explotacions del Parc i determinar les orientacions generals en els àmbits de la producció i de la 

comercialització fixant els ajuts necessaris per afavorir la seva implementació. 

 

c) Realitzar campanyes per promoure l'ús racional i l'estalvi d'aigua a l'agricultura i 
fomentar bones pràctiques agràries per reduir la contaminació dels aqüífers (veure 
acció 3.1.2.). 
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S'impulsaran campanyes de promoció de bones pràctiques agràries assessorant els agricultors en 

tres àmbits: 

-Reducció de la contaminació dels aqüífers per nitrats: períodes en què no és convenient 

l'aplicació de fertilitzants a les terres, limitacions per a l'aplicació de fertilitzants (terrenys 

inundables, propers a cursos fluvials...), característiques de les instal·lacions d'emmagatzematge, 

dosis a aplicar, tècniques d'aplicació, rotacions de cultiu, plans de fertilització... 

-Minimització dels efectes contaminants dels fitosanitaris: assessorar als agricultors dels 

productes, dosis i períodes d'aplicació correctes. 

-Foment de l'estalvi d'aigua: s'impulsarà especialment la instal·lació del sistema de reg per 

aspersió. 

L'Ajuntament podrà comptar amb la col·laboració de la Fundació Mas Badia, una empresa pública 

de la Generalitat de Catalunya que centra la seva activitat en la investigació científica i la 

transferència tecnològica en l'àmbit de l'agricultura i la indústria agroalimentàries. 

 

d) Garantir la utilització pel reg agrícola de l'aigua depurada (veure acció 3.1.2.). 

La depuradora de Torroella de Montgrí-l'Estartit ha dissenyat un tractament terciari a mida del 

cabal de disseny que permet la utilització de tota l'aigua per regar. Es proposa impulsar la 

utilització d'aquesta aigua per a ús agrícola. 

 

e) Realitzar periòdicament tasques de neteja i manteniment dels recs de la plana. 

 

f) Donar a conèixer el patrimoni cultural del Parc Agrícola.  

Realitzar activitats didàctiques i de divulgació de la història, el patrimoni i la producció agrícola. 

 

g) Definir un projecte per a l'ordenació i restauració ambiental de les hortes del Tamariuà 
que valori l'ús social i paisatgístic de l'espai. 

L'objectiu ha de ser garantir la continuïtat dels usos tradicionals i protegir el paisatge. El 

plantejament del projecte haurà d'estar lligat a dues possibles actuacions dissenyades en aquesta 

zona: el Parc de l'Horta d'en Radressa (una zona verda on s'ubicarien futurs equipaments) i la via 

del Tamariuà. En tot cas el projecte haurà de basar-se en: 

-Elaborar un inventari dels horts i una diagnosi del seu estat actual. 

-Fixar un criteri unitari per a les infraestructures, casetes d'horta, tanques... 

-Estudiar la creació de vivers municipals d'horta ecològica per a escolars. 

-Potenciar les hortes com a espais d'ocupació per a jubilats. 
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Referències 

-Parc Agrari del Baix Llobregat, http://www.diba.es/parcagrari 

-Espai rural de Gallecs (Vallès Oriental), http://www.espairuralgallecs.net 
 
 

Accions relacionades: 3.1.2. 

Prioritat: Alta  Termini: Llarg 

Responsabilitat seguiment i/o execució:  ATME, CR, Sindicats de pagesos, DARP i ACA 

Tipus d’acció: a) Normativa; b i g) Plans i 
estudis; c i f) Participació, educació i difusió 
d) Integració de criteris de sostenibilitat e) 
Gestió 

Cost estimat:  No es valora 

Finançament: DARP, ACA i ATME 

 
Indicadors: 23. Vulnerabilitat econòmica del municipi,  27. Manteniment del sector agrari 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 2 

 
PROGRAMA 2.2. Conservar i fer un ús sostenible del patrimoni natural i cultural de 

la Plana 
 

 
ACCIÓ 2.2.2. Realitzar un Pla Especial de Protecció del Ter 
 
 
Objectiu: Protegir la llera i els marges del riu Ter al seu pas per Torroella-l'Estartit. 
 

Descripció:  

a) Sol·licitar el termenejament del Domini Públic Hidràulic (DPH). 

Demanar que s'apliqui el Reglament de Domini Públic Hidràulic de desenvolupament de la Llei 

d'Aigües 29/185 i s'estableixi la franja de Domini Públic Hidràulic. 

b) Redactar un Pla d'Usos i Gestió de les ribes del Ter.  

Realitzar una diagnosi sobre l'estat de conservació de les ribes del riu Ter al seu pas pel municipi i 

fer propostes concretes de conservació, restauració i millora del riu i el bosc de ribera. A més 

s'hauran d'identificar possibles actuacions destinades a ordenar l'accés i l'ús públic fent-lo 

compatible amb els valors naturals existents.  

c) Promoure l'acostament de la població al riu. 

Dissenyar i publicar itineraris de natura i impulsar campanyes mediambientals per donar a 

conèixer la riquesa vegetal i faunística d'aquest espai.  

 
Referències 

-Consorci Alba-Ter, http://www.albater.org 
 
 

Accions relacionades: - 

Prioritat:  Mitjana  Termini: Mitjà 

Responsabilitat seguiment i/o execució: ATME, CAT i ACA 

Tipus d’acció: a) Gestió b) Estudis i plans 
c) Participació, educació i difusió 

Cost estimat:  15.000 euros 

Finançament: ACA 

 
Indicadors: 2. Qualitat dels ecosistemes de ribera, 12. Diversitat bioestructural 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 2 

 
PROGRAMA 2.2. Conservar i fer un ús sostenible del patrimoni natural i cultural de 

la Plana 
 

 
ACCIÓ 2.2.3. Recuperar els Aiguamolls del Baix Empordà i promoure la 

gestió integral de tot l'espai 
 

 

Objectiu: Continuar amb la tasca de recuperació de l'espai d'interès natural dels Aiguamolls del 

Baix Empordà. 

 

Descripció: El Projecte LIFE de restauració i ordenació de les llacunes i els sistemes costaners 

del Baix Ter, actualment en execució, suposa un pla de xoc per iniciar la recuperació d'aquest 

espai. Un cop acabat el projecte es proposa iniciar una segona fase per recuperar l'espai i 

promoure'n la gestió integral: 

a) Executar el Pla de Gestió per a la zona de la Pletera i el Ter Vell. 

El Pla de Gestió ha d'incorporar una proposta d'actuacions per a la restauració de la totalitat dels 

espais naturals de la Pletera i un Pla d'Usos. Actualment ja hi ha una proposta d'actuacions per a 

la recuperació dels ecosistemes costaners de la Pletera amb quatre actuacions principals: 

-Retirada del passeig marítim i creació de noves llacunes. 

-Retirada dels talussos, terraplens i vials de la urbanització. 

-Retirada de la mota de contenció entre la platja i la maresma. 

-Reirada de la mota de contenció en el sector oriental de Fra Ramon. 

I junt amb aquestes diferents actuacions restauradores dels hàbitats i de promoció ambiental, 

algunes d'elles ja previstes al LIFE: recuperació de poblacions de fartet, recuperació de comunitats 

vegetals de sistemes dunars, de saladars i de llacunes salobres; acondicionament de zones 

d'inundació... 

b) Iniciar un Programa per a la protecció i conservació dels sistemes costaners al marge 
dret del Ter i promoure la coordinació amb l'Ajuntament de Pals. 

Entre el Ter i el Rec Massot trobem una sèrie d'hàbitats constituïts per les Closes de la Fonollera, 

la Bassa de l'Anser i la Bassa de la Mota de l'Om. Al municipi de Pals, a més, hi ha un conjunt 

d'arrossars, dunes i aiguamolls que composen l'espai d'interés natural "Les Basses d'en Coll". Es 

proposa iniciar un projecte per protegir i conservar les llacunes i la vegetació de dunes i maresma 
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d'aquest sector. Es promourà la coordinació amb l'Ajuntament de Pals per aconseguir que el 

projecte incorpori tots els espais d'interès del marge dret del Ter. 

 

c) Impulsar la coordinació entre aquest espai i el Parc Natural dels Aiguamolls de 
l'Empordà. 

Malgrat la gran diferència de superfície (5.000 ha el Parc Natural i 205 ha el PEIN) els dos espais 

tenen molts punts en comú i formen part d'un medi, les zones humides costaneres, poc 

representat a Catalunya a causa de la fragmentació i destrucció del seu hàbitat. És per això que es 

proposa impulsar l'intercanvi científic i d'experiències de gestió entre els dos espais estudiant, fins i 

tot, la possibilitat d'integrar els Aiguamolls del Baix Empordà dins el Parc Natural.  

d) Proposar la modificació de la delimitació de l'EIN Aiguamolls del Baix Empordà per 
incorporar la Bassa de la Mota de l'Om. 

La Bassa de la Mota de l'Om té un interès ecològic notable ja que està constituïda per canyissars i 

bogars, retalls d'albereda i tamarigar, i és el refugi d'espècies molt rares com la nimfea blanca 

(Nymphaea alba) i la tortuga d'estany (Emys orbicularis)... però no està inclosa al Pla d'Espais 

d'Interés Natural. Es proposa modificar la delimitació de l'EIN dels Aiguamolls del Baix Empordà 

per incloure-hi aquest espai. 

 

 

Referències 

-Quintana  X. et al (2001): Propuesta de actuaciones para la restauración de los ecosistemas costeros de la 
Pletera. Universitat de Girona. Institut d'Ecologia Aquàtica i Departament de Ciències Ambientals. 
 
 

Accions relacionades:  

Prioritat:  Mitjana  Termini: Mitjà 

Responsabilitat seguiment i/o execució: ATME, DGC, AP, PNAE i DMA 

 

Tipus d’acció: a) Inversió b) Plans i estudis 
c i d) Gestió 

Cost estimat:  a i b) No s'han valorat 

                         c) i d) Organitzatiu i/o tècnic 

Finançament: a) DGCostes b) ATME i DMA  

 
Indicadors: 12. Diversitat bioestructural 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 2 
 
PROGRAMA 2.3. Tractar com a un únic sistema natural el Montgrí i les Medes per 

garantir la seva conservació i gestió 
 

 
ACCIÓ 2.3.1. Redefinir el model d'aprofitament turístic de les Medes 
 

Objectiu: Garantir una conservació i ús sostenible de les Medes. 

 

Descripció: El model de protecció de les illes Medes ha convertit l'espai en un recurs turístic de 

primer ordre. En la gestió de la Reserva Marina s'han hagut de fer compatibles els interessos 

conservacionistes amb els interessos econòmics relacionats amb el submarinisme i els vaixells de 

creuer. La desestacionalització de l'oferta turística i l'augment en les poblacions de peixos han 

estat els efectes més positius però paral·lelament s'ha produït una certa banalització de l'espai 

com a producte turístic i una excessiva freqüentació del fons marí per part dels escafandristes. Es 

proposa redefinir el model d'aprofitament turístic de les Medes sota la consideració d'aquest espai 

com a ecosistema: 

 Intensificar la vigilància a l'espai tant de tipus presencial (tasques d'informació de la normativa 

existent) com amb poder coarcitiu (per tal d'evitar el furtivisme i garantir el compliment de la 

normativa). 

 Replantejar el nombre d'immersions diàries permeses (actualment 450) tenint en compte la 

capacitat de càrrega de l'ecosistema però evitant que aquest fet redundi negativament en 

l'economia local. Seria interessant, en aquest sentit, promoure un estudi econòmic per tal saber 

si, disminuint el nombre d'immersions diàries permeses, l'augment de qualitat en el busseig 

permetria mantenir els ingressos econòmics. 

 Garantir un repartiment més homogeni del nombre d'immersions diàries tant a nivell temporal 

(no concentrar-les en una mateixa hora) com espacial (no concentrar-les en un mateix espai). 

 Reforçar la divulgació i educació ambiental de l'espai: 

- Aprofitar el centre d'acollida de les Medes projectat en el Pla d'Actuacions per tal que 

esdevingui un centre d'interpretació on hi hagi tota la informació necessària per garantir un 

bon coneixement de les característiques naturals de l'espai. 

- Editar un Llibre del Patrimoni Natural de les illes Medes. 

- Realitzar projectes d'educació ambiental dirigits especialment a les escoles. 

- Potenciar el seawatching com a alternativa al busseig massificat. 
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Accions relacionades: 2.3.3. 

Prioritat:  Mitjana  Termini: Mitjà 

Responsabilitat seguiment i/o execució: DMA, CAM i ATME 

 

Tipus d’acció: Participació, educació i 
difusió i Gestió 

Cost estimat:  No es valora 

Finançament: DMA, ATME i Sector privat 

 
Indicadors: 12. Diversitat bioestructural 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 2 
 
PROGRAMA 2.3. Tractar com a un únic sistema natural el Montgrí i les Medes per 

garantir la seva conservació i gestió 
 

 
ACCIÓ 2.3.2. Sol·licitar la redacció del Pla Especial de Protecció del Medi 

Natural i del Paisatge de l’EIN el Montgrí 
 

Objectiu: Protegir i gestionar correctament aquest espai d’interès natural. 
 

Descripció: L'Espai d'Interès Natural el Montgrí ja disposa de delimitació definitiva, per la qual 

cosa es proposa l'aprovació d'un Pla Especial de protecció del medi natural i del paisatge que 

incorpori un Pla d'Ús i Gestió, un programa d'actuacions concretes i mesures de promoció i millora 

destinades a la població rural resident. Alguna de les determinacions que hauria d'incorporar són: 

 Fer una aproximació a la capacitat de càrrega de l'ecosistema, comparar-la amb la 

freqüentació de l'espai i utilitzar aquest estudi per a la redacció de la normativa d'Ús i Gestió. 

 Estudiar la connexió ecològica i paisatgística entre el Montgrí i els espais naturals adjacents. 

 Introduir les determinacions que fixi el projecte d'ordenació forestal que actualment s'està 

redactant: augmentar el mosaic paisatgístic, trencar la continuïtat de les pinedes, potenciar 

antics conreus i efectuar repoblacions de pi blanc i pi pinyer. 

 Elaborar un projecte per restaurar les pedreres abandonades. 

 Dissenyar un projecte tècnic per les línies elèctriques que estudiï canvis de traçat, soterrament 

d'aquelles que tinguin més impacte ambiental, canvis de disseny d'algunes torres... amb 

l'objectiu d'assolir una adequació paisatgística amb l'entorn i minimitzar l'impacte sobre 

l'avifauna, tant per xoc com per electrocució. 

 

 
Referències 

-Departament de Medi Ambient (2000), Pla Especial de delimitació definitiva de l'EIN el Montgrí. 

 
 

Accions relacionades: 2.1.5. 

Prioritat:  Mitjana  Termini: Mitjà 

Responsabilitat seguiment i/o execució:  DMA 
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Tipus d’acció: Estudis i plans Cost estimat:  30.000 euros 

Finançament: DMA 

Indicadors: 12. Diversitat bioestructural 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 2 
 
PROGRAMA 2.3. Tractar com a un únic sistema natural el Montgrí i les Medes per 

garantir la seva conservació i gestió 
 

 
ACCIÓ 2.3.3. Promoure un únic òrgan de gestió de les Medes i el Montgrí 
 

Objectiu: Gestionar conjuntament el Montgrí i les Medes per promoure la conservació i ús 

sostenible d'aquests espais. 
 

Descripció: Crear un òrgan que coordini la gestió de les Medes i el Montgí i vetlli per la 

conservació i ús sostenible d'aquests espais. L'òrgan hauria d'estar integrat per representants de 

les diferents administracions i entitats locals però amb un pes preponderant de l'Ajuntament de 

Torroella de Montgrí-l'Estartit. 

La promoció d'aquests espais hauria d'estar supeditada als plans d'usos que defineixi el Pla 

Especial de l'EIN el Montgrí i el Pla Rector d'Ús i Gestió de les Medes per tal d'evitar la 

sobrefreqüentació d'alguns espais que actualment estan ben conservats. En aquest sentit cal ser 

molt prudents a l'hora d'exportar el model de les Medes a tota la costa del Montgrí per tal de no 

repetir els mateixos errors. És per això que es proposa no estendre la protecció a tota la costa del 

Montgrí fins que el model de les Medes estigui més consolidat i hi hagi garanties que es prioritzarà 

la conservació de l'espai.  
 
 
 

Accions relacionades: 2.3.1. 

Prioritat:  Alta  Termini: Mitjà 

Responsabilitat seguiment i/o execució: ATME i DMA 

 

Tipus d’acció: Gestió Cost estimat:  Organitzatiu i/o tècnic 

Finançament: - 

 
Indicadors: - 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 3 
 
PROGRAMA 3.1. Gestionar de forma integral el cicle de l'aigua 
 

 
ACCIÓ 3.1.1. Millorar l'abastament d'aigua potable  
 

Objectiu: Garantir el subministrament d'aigua de qualitat a tot el municipi. 

 

Descripció: Efectuar les actuacions necessàries per assegurar que es pugui garantir el 

subministrament d'aigua potable a tot el municipi. 

a) Construir un segon pou a Canet de la Tallada per assegurar el subministrament 
d'aigua a la població. 

L'aigua subministrada a Torroella-l'Estartit prové de tres pous situats fora del municipi. El 

principal està situat a Canet de la Tallada (on l'aigua és de més qualitat) i els altres dos, que 

complementen el primer en moments de gran demanda, a Gualta. Cal destacar l'elevada 

dependència del primer pou, ja que subministra més de la meitat de l'aigua del municipi. En cas 

d'avaria d'aquest no es podria assegurar el subministrament, sobretot en mesos de gran 

demanda. SOREA ja va realitzar el desembre del 2000 una memòria valorada per la realització 

d'un nou pou a Canet de la Tallada no pas amb l'objectiu d'extreure més aigua globalment sinó 

per assegurar el subministrament en cas d'avaria. Es proposa que l'ACA construeixi el més 

aviat possible aquest pou. 

b) Executar el projecte per connectar la xarxa de distribució d'aigua potable a Mas 
Pinell. 

La urbanització Mas Pinell no està connectada amb cap xarxa municipal i s'abasteix d'un pou 

propi amb greus problemes de salinització. A més, aquest fet provoca que no pugui abocar a la 

xarxa de clavegueram de Pals. SOREA va realitzar un estudi per connectar la xarxa de 

distribució de Torroella a Mas Pinell. Es proposa que s'executi aquest projecte. 

c) Sectorialitzar la xarxa de distribució d'aigua potable per evitar fugues en cas 
d'avaries fortuïtes. 

Instal·lar mecanismes que permetin sectorialitzar la xarxa en diversos trams i tancar-los en cas 

que s'hi produeixin fugues d'aigua, impedint així la pèrdua de grans quantitats d'aigua. 
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Accions relacionades: - 

Prioritat: Mitjana   Termini: Curt 

Responsabilitat seguiment i/o execució: ACA, ATME, JCMP, SOREA 

Tipus d’acció: Inversió Cost estimat:  a) 143.535,37 euros 
                         b) 1.200.000 euros 
                         c) No es valora 

Finançament: a) ACA, b) JCMP c) ATME i SOREA 

Indicadors: - 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 3 
 
PROGRAMA 3.1. Gestionar de forma integral el cicle de l'aigua 
 

 
ACCIÓ 3.1.2. Promoure l'estalvi d'aigua als diferents sectors de la 

població 
 

Objectiu: Disminuir el consum d'aigua. 

 

Descripció: Realitzar actuacions destinades a reduir el consum d'aigua als diferents sectors 

de la població: 

a) Realitzar una campanya de conscienciació a la població sobre la necessitat d'un ús i 
consum racional d'aigua. 

El consum d'aigua subministrat mitjançant les xarxes d'abastament públic va ser d'1.764.981 

m3 el 2001. Això significa un consum total de 554 l/hab/dia considerant la població 

empadronada o de 323 l/hab/dia en termes de mitjana habitant/dia. En tot cas el consum es pot 

considerar elevat, per la qual cosa es considera necessari iniciar una campanya per impulsar i 

promoure l'estalvi d'aigua al municipi que inclogui diferents elements informatius: guies sobre 

estalvi d'aigua, tríptics per a escolars, articles a la revista el Montgrí o a l'IM, falques de ràdio, 

xerrades, ... 

b) Introduir incentius fiscals per reduir els consums d’aigua domèstics amb l’aplicació 
de tarifes progressives tenint en compte el nombre de persones per habitatge. 

L'increment de tarifa progressiu en funció del consum d'aigua és un mecanisme que ja utilitza la 

companyia d'aigües per reduir el consum. Una de les dificultats d'aquest sistema rau, però, en 

el cas de les famílies nombroses en què, tot i que es doni un consum per càpita reduït, se 

situen sempre en blocs de consum més cars. Per corregir-ho es podria establir un salt de bloc 

en funció dels habitants censats a cada subministrament. 

c) Instal·lar mecanismes per fomentar l'eficiència i l'estalvi d'aigua en l'ús domèstic. 

L'Agència Catalana de l'Aigua financia un "Projecte per fomentar l'eficiència i l'estalvi en l'ús 

domèstic de l'aigua a Catalunya" redactat per Ecologistes en Acció i que ja ha obtingut bons 

resultats a Torredembarra (Tarragona) i es desenvoluparà properament a Santa Perpètua de 

Mogoda (Vallès Occidental), Barcelona, Blanes i Besalú. 
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L'objectiu de la campanya és sensibilitzar la ciutadania sobre la necessitat d'usar l'aigua d'una 

manera més eficient i fomentar-ne així l'estalvi, i també facilitar el coneixement de l'existència 

de mecanismes que ho permeten. 

La campanya s'inicia amb el repartiment porta a porta (a almenys 1000 habitatges del 

municipi) d'un pack de material destinat a reduir el consum de l'aigua consistent en un 

airejador per a l'aixeta de la cuina, un airejador per a l'aixeta del bany, un airejador flexo 

per a la dutxa i un contrapès i un sistema de buidat del WC que permet regular la 

quantitat d'aigua. Un cop instal·lats aquests equipaments bàsics es durà a terme el 

seguiment del consum d'aigua durant un any i es difondran els resultats.  

d) Elaborar un codi de bones conductes d’eficiència i estalvi d’aigua en els 
establiments comercials, de restauració i hostaleria.  

El codi ha de permetre, en cas d’acomplir-se, aconseguir un distintiu específic i una publicitat 

institucional dels establiments que s’hi adhereixin. 

e) Realitzar campanyes per promoure l'ús racional i l'estalvi d'aigua a l'agricultura i 
fomentar bones pràctiques agràries per reduir la contaminació dels aqüífers. 

L'Ajuntament de Torroella de Montgrí iniciarà una campanya de promoció de bones pràctiques 

agràries assessorant els agricultors en tres àmbits: 

-Reducció de la contaminació dels aqüífers per nitrats: períodes en què no és convenient 

l'aplicació de fertilitzants a les terres, limitacions per a l'aplicació de fertilitzants (terrenys 

inundables, propers a cursos fluvials...), característiques de les instal·lacions 

d'emmagatzematge, dosis a aplicar, tècniques d'aplicació, rotacions de cultiu, plans de 

fertilització... 

-Minimització dels efectes contaminants dels fitosanitaris: assessorar als agricultors dels 

productes, dosis i períodes d'aplicació correctes. 

-Foment de l'estalvi d'aigua: s'impulsarà especialment la instal·lació del sistema de reg per 

aspersió. 

L'Ajuntament podrà comptar amb la col·laboració de la Fundació Mas Badia, una empresa 

pública de la Generalitat de Catalunya que centra la seva activitat en la investigació científica i 

la transferència tecnològica en l'àmbit de l'agricultura i la indústria agroalimentàries. 

f) Garantir la utilització pel reg agrícola de l'aigua depurada.  

La depuradora de Torroella de Montgrí-l'Estartit ha dissenyat un tractament terciari a mida del 

cabal de disseny que permet la utilització de tota l'aigua per regar. Es proposa impulsar la 

utilització d'aquesta aigua per a ús agrícola. 
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Referències 

-Ecologistes en acció de Catalunya (2002), Projecte per fomentar l'eficiència i l'estalvi en l'ús domèstic de 
l'aigua a Catalunya, Barcelona. 

-Fundació Mas Badia, http://www.irta.es/cat/qui/centres/09.asp 
 
 
 

Accions relacionades: 2.2.1. 

Prioritat:  Alta  Termini: Curt 

Responsabilitat seguiment i/o execució: ATME i ACA 

 

Tipus d’acció: a, d i e) Participació, 

educació i difusió b) Fiscalitat c) Inversió f) 

Integració de criteris de sostenibilitat 

Cost estimat:  a) 1.800 euros 

                         c) 90.000 euros 

                         b, d, e i f) No es valora 

Finançament: a) ATME c) ACA 

 
Indicadors: 1. Racionalització i qualitat de l'aigua 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 3 

 

PROGRAMA 3.1. Gestionar de forma integral el cicle de l'aigua 
 

 
ACCIÓ 3.1.3. Elaborar un Pla Director del Sanejament 
 

Objectiu: Millorar el sanejament del municipi per garantir un bon funcionament de la 

depuradora i evitar la contaminació d'aqüífers, recs i rieres. 

 

Descripció: Efectuar dues actuacions en l'àmbit del sanejament: 

a) Millorar la xarxa de clavegueram i promoure una xarxa separativa d'aigües pluvials 

La xarxa de clavegueram del municipi presenta importants deficiències amb trams de xarxa 

vells i massa estrets, de tal manera que sovint s'obtura. A més, en molts punts, el mal estat de 

la xarxa de clavegueram impedeix la distinció de l'aigua residual amb la neta. A la xarxa s'hi 

infiltra aigua de pluja, de reg, de mar -en les zones més baixes de l'Estartit i la Pletera, 

ocasionant problemes de salinitat a l'aigua de sortida-, d'algunes rieres de Torroella i del freàtic 

fent augmentar el cabal a tractar per la depuradora en un 73% en relació a l'aigua consumida. 

Es proposa executar un projecte per: 

-Estudiar en detall la situació de la xarxa de clavegueram i realitzar-ne una cartografia 

detallada.  

-Planificar i executar les millors solucions per a la seva rehabilitació amb els 

arranjaments i millores que facin falta. 

-Fomentar la instal·lació de xarxa separativa de pluvials a les zones que estan per 

urbanitzar i aprofitar les reformes a la via pública per instal·lar xarxa separativa a les 

zones on aquesta sigui viable. 

b) Inventariar possibles indrets d'aigües residuals no connectats a la xarxa de 
clavegueram. 

Identificar possibles punts d'abocament d'aigües residuals no connectats a xarxes de 

clavegueram (principalment a les urbanitzacions) i que finalitzen en pous negres i fosses 

sèptiques,. En cas que es localitzin s'han d'eliminar els pous negres incorporant aquests 

abocaments a sistemes de sanejament mentre que les fosses sèptiques han de tenir un servei 

de recollida i tractament de residus adequat. També s'inventariaran possibles abocaments a 

recs i rieres del municipi, particularment a la zona del Ter Vell. 
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Accions relacionades:  

Prioritat: Mitja  Termini: Mitjà 

Responsabilitat seguiment i/o execució: ATME, CCB i ACA. 

 

Tipus d’acció: a) Inversió b) Gestió Cost estimat:  No es valora 

Finançament: ATME i ACA 

Indicadors: 3.Infiltracions a la xarxa de sanejament 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 3 
 
PROGRAMA 3.2. Minimitzar i valoritzar la producció de residus i millorar el 

servei de recollida 
 

 
ACCIÓ 3.2.1. Crear les eines per millorar el servei de recollida de residus i 

la neteja viària 
 

Objectiu: Millorar el servei de recollida de residus i la neteja viària. 

 

Descripció: La gestió dels residus és un dels aspectes més problemàtics del municipi. La 

forta estacionalitat de la població, a causa de la vocació turística del municipi, exigeix majors 

esforços públics per assegurar que aquesta gestió sigui eficaç. Es proposa:  

a) Elaborar una ordenança municipal del servei de recollida de residus. 

El Departament de Medi Ambient ha elaborat el Programa de Gestió de Residus Municipals de 

Catalunya 2001-2006. Dins el programa apareix un document de recomanacions per 

l'establiment d'ordenances reguladores de serveis de recollida de residus municipals. Aquestes 

ordenances incorporen els eixos d'actuació del Programa i han de regular les situacions i 

activitats següents: 

-Recollida selectiva dels residus municipals d'origen domiciliari. 

-La gestió dels residus comercials. 

-El servei de deixalleria. 

Es proposa que l'Ajuntament prengui com a model aquestes recomanacions i elabori una 

Ordenança reguladora del servei de recollida de residus municipal. Aquesta Ordenança ha de 

considerar les obligacions de l'empresa responsable i els drets i deures dels ciutadans, els 

establiments comercials i els diferents sectors econòmics. 

b) Augmentar el control sobre el servei de recollida de residus i la neteja viària i de les 
platges. 

L'augment de població durant els mesos d'estiu multiplica la producció de residus. És per això 

que, durant aquests mesos, les infraestructures de recollida de l'Estartit no poden assimilar 

l'augment en la producció de residus. El servei de neteja viària també és insuficient tant a 

l'Estartit com a Torroella. Es proposa reforçar el control de l'Ajuntament envers l'empresa 

concessionària per assegurar el compliment de les condicions fixades en les pliques, destinant-

hi tècnics de la brigada municipal (veure acció 2.1.1.) o entitats ambientals de control (ECA). En 
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cas que s'evidenciï que les deficiències en la recollida estan ocasionades per una insuficient 

dotació de recursos, s'iniciaran converses amb l'empresa concessionària per renegociar les 

condicions de les pliques. 

c) Regular les deposicions dels animals domèstics (principalment gossos) a la via 
pública. 

-Elaborar una Ordenança municipal de control i tinença d'animals de companyia: 
l'objectiu és establir la responsabilitat dels propietaris d'evitar que els animals embrutin la 

via pública i obligar-los a retirar les deposicions dels animals.  

-Crear espais destinats a les deposicions dels gossos (pipicans). 

 

Referències 

-Junta de Residus, Programa de Gestió de Residus Municipals de Catalunya 2001-2006 
http://www.gencat.es/mediamb/pgrm2001-2006_sintesi.pdf 

 
 
 

Accions relacionades: 2.1.1. 

Prioritat: Alta  Termini: Curt 

Responsabilitat seguiment i/o execució: ATME 

 

Tipus d’acció: a) Normativa 

                         b i c) Gestió 

Cost estimat:  No es valora 

Finançament: ATME 

 
Indicadors: - 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 3 
 
PROGRAMA 3.2. Minimitzar i valoritzar la producció de residus i millorar el 

servei de recollida 
 

 
ACCIÓ 3.2.2. Impulsar el reciclatge i fomentar la minimització en la 

producció de residus 
 

Objectiu: Minimitzar la producció de residus i augmentar el reciclatge. 

 

Descripció: La recollida selectiva durant l'any 2001 (contenidors de recollida selectiva i 

deixalleria municipal) va representar el 5,23% del total de residus urbans generats. Tot i que en 

els últims anys aquest índex ha augmentat notablement encara és bastant baix. Es proposa 

impulsar el reciclatge i fomentar la minimització de residus amb les següents actuacions. 

a) Estendre el servei de recollida específic pels comerços a tot el municipi. 

La gestió dels residus d'activitats comercials i empresarials representa actualment un problema 

considerable pels municipis, ja que la seva acumulació als contenidors de recollida selectiva fa 

que aquests es saturin ràpidament i donin una imatge molt negativa d'aquest servei. Això és 

especialment greu a l'Estartit ja que a l'estiu la població creix espectacularment i els comerços 

treballen al 100%. Així la separació dels residus comercials suposaria una important millora i 

disminuiria els problemes de saturació dels contenidors. 

El Programa de Gestió de Residus Municipals de Catalunya 2001-2006 aposta per una 

segregació dels residus municipals d'origen comercial, de tal manera que s'hauran de recollir 

de manera específica, repercutint el cost de la seva gestió directament al productor en funció 

de les quantitats de residus generats. Es proposa impulsar la recollida selectiva als 

establiments comercials amb les següents actuacions: 

- Recollida de cartró comercial: actualment aquest tipus de recollida ja es realitza pels 

comerços de Torroella. Es proposa que s'ampliï també a l'Estartit. Els comerços hauran 

de dipositar el cartró plegat i lligat a la porta del seu establiment durant les hores 

convingudes. 

- Recollida de fracció orgànica (quan s'implementi): Els comerços hauran de dipositar els 

contenidors específics per aquesta fracció davant del seu establiment a les hores 

convingudes. 
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- Altres fraccions: La resta de residus comercials es recolliran a través del servei 

municipal de recollida del rebuig, excepte per a aquells residus que hagin de ser 

gestionats a través del servei de deixalleria. 

b) Impulsar la separació de residus als establiments de restauració i bars. 

Efectuar una campanya informativa específica sobre la separació de residus als establiments 

de restauració i bars i estudiar la viabilitat d'establir una recollida específica per a aquests 

establiments. 

c) Implantar la recollida selectiva de matèria orgànica. 

La Llei de residus (Llei 6/93), planteja amb caràcter obligatori, la implantació de la recollida 

selectiva dels residus orgànics a tots els municipis de Catalunya de més de 5.000 habitants.  

Per tal d'implantar la recollida selectiva de la matèria orgànica es proposa: 

-Realitzar una campanya educativa informant a tota la població dels beneficis d’aquesta 

nova recollida i de tot allò que hauran de tenir en compte: què es considera matèria 

orgànica, on es recollirà, on es portarà, com es fa el compostatge, quina utilitat té aquest 

compost, com es pot fer des de casa, etc... 

-Iniciar primerament la recollida en un barri del municipi i posteriorment implantar-la a tot 

el municipi. La recollida de la fracció orgànica es farà amb contenidors especials 

instal·lats en àrees de vorera (al costat dels contenidors de rebuig). S'establirà una 

freqüència que eviti males olors al carrer sobretot a l’estiu per tal d’evitar opinions 

negatives dels veïns de la zona.  

d) Promoure la deixalleria municipal per millorar el seu funcionament i ús. 

Continuar aportant els recursos necessaris per assegurar el bon funcionament de la deixalleria i 

potenciar-ne l'ús per tota la població, en especial al sector comercial. En concret es proposa: 

-Realitzar un seguiment dels resultats que es vagin obtenint. 

-Continuar impulsant campanyes de sensibilització per potenciar l'ús de la deixalleria en 

tots els sectors, especialment al sector comercial. 

-Estudiar la possibilitat d'establir taxes de recepció als residus provinents de tallers i 

comerços (electrodomèstics, runes, pneumàtics...) sempre que es tracti de volums 

considerables. 

-Millorar el control sobre la gestió de residus potenciant el tracte directe amb l'usuari per 

ajudar-los i informar-los en la deposició del residu en el contenidor adequat.  

-Adquirir una compactadora per aquells materials d'elevat volum, especialment envasos i 

plàstics. 
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-Desballestar el màxim els materials aprofitables dels que no ho són a fi de poder 

recuperar la major quantitat de fusta possible. 

e) Realitzar una campanya informativa i de sensibilització per a fomentar la 
minimització i la recollida selectiva de deixalles a tota la població. 

Les actuacions cal adreçar-les als diferents grups de la població en funció de l'objectiu que es 

persegueixi: 

-A la població en general: mitjançant els canals habituals (IM, el Montgrí, ràdio, xarrades...). 

-A la població estacional: mitjançant tríptics en diferents idiomes a les segones residències, 

hotels, càmpings.... 

-A comerços, hotels i petits tallers: a partir de  tríptics, cartes, visites personalitzades... 

promovent especialment l'ús de la deixalleria municipal. 

-Als escolars: mitjançant treballs en grup de diferents temes (composició de les deixalles, 

compostatge de la fracció orgànica, recollida selectiva...) i visites didàctiques a la deixalleria 

municipal i a l'abocador de Solius. 

 
Referències 

-Junta de Residus, Programa de Gestió de Residus Municipals de Catalunya 2001-2006, 
http://www.gencat.es/mediamb/pgrm2001-2006_sintesi.pdf 

-Llei 6/93, de 15 de juliol, reguladora dels residus. 
 
 
 

Accions relacionades:  

Prioritat:  Alta  Termini: Mitjà 

Responsabilitat seguiment i/o execució: ATME, CCBE i JR 

 

Tipus d’acció: a, b, c i d) Gestió i Inversió e) 
Participació, educació i difusió 

Cost estimat:  a i b) No es valora 

                        c) 30.000 euros en contenidors i  
60.000 euros/any en recollida 

                         d) 60.000 euros 
                         e) 12.000 euros/any 

Finançament:  ATME i JR 

 
Indicadors: 6. Producció neta de residus i 7. Utilització de la deixalleria municipal 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 3 
 

PROGRAMA 3.2. Minimitzar i valoritzar la producció de residus i millorar el 
servei de recollida 

 

ACCIÓ 3.2.3. Continuar realitzant un control municipal de la gestió de les 
runes i els residus de la construcció 

 

Objectiu: Millorar la gestió de les runes i els residus de la construcció. 

 

Descripció:  

a) Adaptar l'Ordenança de runes actual als nous requeriments del Decret 161/2001. 

L'Ajuntament de Torroella de Montgrí-l'Estartit disposa d'una Ordenança de runes del 1996 

segons la qual els professionals han d'efectuar el lliurament de terres i runes a la Pedrera d'Ullà 

i els particulars, en canvi, poden dipositar-les a la deixalleria. 

Donada l'aprovació del nou Decret 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 

201/1994 regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció a Catalunya, es proposa 

l'adaptació de l'ordenança municipal als nous requeriments que fixa la legislació vigent: 

-El sol·licitant de la llicència d'obres ha d'acreditar, davant de l'ajuntament, haver signat amb un 

gestor autoritzat un document d'acceptació que garanteixi la correcta destinació dels residus 

separats per tipus. En aquest document ha de constar el codi de gestor i el domicili de l'obra. 

-El sol·licitant de la llicència ha de presentar a l'ajuntament, en el termini d'un mes a comptar 

des de la finalització de l'obra, un certificat del gestor referent a la quantitat i tipus de residus 

lliurats. 

-L'import de la fiança que s'ha de dipositar en el moment d'obtenir la llicència urbanística 

municipal es fixa en 2000 ptes/m3  per als residus d'enderrocs i de la construcció previstos en el 

projecte, amb un mínim de 20.000 ptes, i de 1.000 ptes/m3 pels residus d'excavacions amb un 

mínim de 50.000 ptes i un màxim de 4 milions de ptes. 

b) Mantenir les campanyes de restauració als punts on es produeixen abocaments 
incontrolats de runes. 
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Els abocaments de runes i altres materials (plàstics, fustes, cartrons, pneumàtics, 

electrodomèstics, bosses d'escombraries, matalassos...) són molt freqüents al municipi i 

afecten d'una manera important els diferents espais naturals del municipi. Es proposa mantenir 

la campanya que, des del 2002, realitza l'àrea de medi ambient de l'Ajuntament per restaurar 

aquests punts 

 
 



 
 
Referències 

-DECRET 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels 
enderrocs i altres residus de la construcció.   
 
 

Accions relacionades:  

Prioritat:  Baixa  Termini: Curt 

Responsabilitat seguiment i/o execució: ATME 

 

Tipus d’acció: a) Normativa 

                          b) Inversió 

Cost estimat: a) Organitzatiu i/o tècnic 

                         b) 6.000 euros/any 

Finançament: ATME 

 
Indicadors: - 
 

  Document IV. Pla d’Acció i Pla de Seguiment  
Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat de Torroella de Montgrí-l'Estartit. CGPT-UdG 

 

104 



LÍNIA ESTRATÈGICA 3 
 
PROGRAMA 3.3. Promocionar l'estalvi energètic i l'ús d'energies renovables 
 

 
ACCIÓ 3.3.1. Introduir incentius per afavorir l'estalvi energètic i l'ús   

d'energies renovables 
 

Objectiu: Disminuir el consum d'energia i incrementar l'ús d'energies renovables. 

 

Descripció: L'Ajuntament de Torroella de Montgrí-l'Estartit hauria de crear mecanismes per 

afavorir l'estalvi energètic i l'ús d'energies renovables: 

 Introduir incentius fiscals (subvenció percentual de l'impost sobre construccions, 

instal·lacions i obres) per incentivar l'edificació bioclimàtica i la utilització d'instal·lacions 

energètiques eficients. L'arquitectura bioclimàtica enllaça el concepte d'arquitectura 

tradicional (orientació adequada de la casa, gruixos i colors adequats de les parets, dissenys 

de taulades i espais interiors i exteriors...) amb les noves tecnologies (la domòtica, nous 

materials d'aïllament i constructius...). Caldria establir quins són els criteris mínims que són 

mereixedors de la subvenció. 

 Subvencionar les instal·lacions d'energia solar tèrmica (en funció dels m2 de captadors 

solars instal·lats) i fotovoltaica (quan siguin viables econòmicament). 

 

Referències 

-Institut Català d'Energia, www.icaen.es  

-Pla Energètic de Sant Feliu de Guíxols (1999). 

 

Accions relacionades:  

Prioritat: Baixa  Termini: Curt 

Responsabilitat seguiment i/o execució: ATME 

 

Tipus d’acció: Fiscalitat Cost estimat:  6.000 euros/any 

Finançament: ATME, ICAEN i ajuts europeus 

 
Indicadors: 8. Consum net d'energia 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 3 
 
PROGRAMA 3.3. Promocionar l'estalvi energètic i l'ús d'energies renovables 
 

 
ACCIÓ 3.3.2. Realitzar campanyes per al foment de l'eficiència energètica i 

les energies renovables 
 

Objectiu: Disminuir el consum d'energia i incrementar l'ús d'energies renovables. 

 

Descripció:  Incentivar l'estalvi energètic i les energies renovables a tota la població realitzant 

les següents actuacions: 

a) Impulsar una campanya per al foment de l'eficiència energètica i les energies 
renovables dirigida al conjunt de la població. 

Dissenyar i realitzar un programa de sensibilització per fomentar l'estalvi energètic aprofitant els 

materials i recursos informatius que s'ofereixen des de l'Institut Català d'Energia. 

b) Incentivar l'estalvi energètic als comerços i hotels realitzant dues campanyes 
impulsades per l'Institut Català d'Energia. 

L'Ajuntament de Torroella de Montgrí-l'Estartit amb la col·laboració de l'ICAEN incentivarà 

l'estalvi energètic als comerços i hotels del municipi, a partir d'un programa d'assessorament 

ambiental. L'Ajuntament s'adherirà a dues campanyes impulsades per l'Institut Català d'Energia 

en col·laboració amb l'empresa Philips Ibérica Alumbrado SA que tenen com a objectiu 

promocionar l'estalvi energètic al sector terciari: 

 -Sector comercial: campanya "Com obtenir el màxim rendiment de l'enllumenat comercial". 

Consta de tres eixos: informació als comerciants mitjançant una jornada tècnica; 

assessorament personalitzat per identificar i avaluar econòmicament i energètica les possibles 

mesures d'estalvi; i descomptes en l'adquisició de làmpades i equips d'estalvi energètic. 

-Sector hoteler: campanya "Millora de la il·luminació al sector Hoteler Català". Consta de dues 

parts: acte i jornada informativa i realització d'assessoraments particularitzats i gratuïts per 

millorar la il·luminació dels establiments interessats. 

c) Realitzar una jornada tècnica sobre l'energia solar i l'eficiència energètica adreçada 
als principals sectors implicats (instal·ladors, tècnics municipals, promotors, 
arquitectes...). 
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Referències 

-Institut Català d'Energia, www.icaen.es  

-Pla Energètic de Sant Feliu de Guíxols (1999). 

 

Accions relacionades:  

Prioritat: Mitjana  Termini: Curt 

Responsabilitat seguiment i/o execució: ATME i ICAEN 

 

Tipus d’acció: Participació, educació i 
disfusió  

Cost estimat:  3.000 euros 

Finançament: ATME i ICAEN 

 
Indicadors: 8. Consum net d'energia 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 3 
 
PROGRAMA 3.3. Promocionar l'estalvi energètic i l'ús d'energies renovables 
 

 
ACCIÓ 3.3.3. Elaborar l'Ordenança municipal reguladora de la 

contaminació lumínica 

 

Objectiu: Disminuir la contaminació lumínica. 

 

Descripció: L'Ajuntament de Torroella de Montgrí-l'Estartit hauria de redactar i aprovar una 

ordenança municipal reguladora de la contaminació lumínica aplicant així la Llei 6/2001 de 31 

de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenat per a la protecció del medi nocturn. És objecte 

d'aquesta Llei la regulació de les instal·lacions i els aparells d'enllumenat exterior i interior, pel 

que fa a la contaminació lumínica que poden produir. L'ordenança ha de regular el tipus de 

lluminàries, la quantitat de llum emesa cap al cel i el règim horari, i evitar la pertorbació lumínica 

de la via pública. 

Les zones incloses al Pla d'Espais d'Interès Natural, a més, es classifiquen, segons la Llei, com 

a zones que admeten una brillantor mínima (zona E1). En aquest sentit el 48 % de la superfície 

del municipi està inclosa en el PEIN. 

 

Referències 

-Llei 6/2001 de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenat per a la protecció del medi nocturn. 

 
 

Accions relacionades: 3.4.1. 

Prioritat: Mitjana  Termini: Curt 

Responsabilitat seguiment i/o execució: ATME 

 

Tipus d’acció: Normativa Cost estimat:  Organitzatiu i/o tècnic 

Finançament: - 

 
Indicadors: - 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 3 
 
PROGRAMA 3.3. Promocionar l'estalvi energètic i l'ús d'energies renovables 
 

 
ACCIÓ 3.3.4. Elaborar una nova Ordenança municipal per a la instal·lació 

d'antenes de telefonia mòbil   
 

Objectiu: Regular les antenes de telefonia mòbil 

Descripció: Actualment l'Ajuntament disposa d'una Ordenança per a la instal·lació d'antenes 

de telefonia mòbil de 1997 que regula les condicions d'ubicació i d'instal·lació de tota mena 

d'antenes dins els nuclis urbans però que no contempla distàncies mínimes ni condicions 

d'ubicació en sòl no urbà. Es proposa elaborar una Ordenança municipal per a la instal·lació i 

funcionament d'instal·lacions de radiocomunicació que solucioni les mancances de l'anterior 

Ordenança i sigui vàlida per tot tipus d'instal·lacions de radiocomunicació,. En aquest sentit 

Localret, el Departament de Medi Ambient i el Centre de Telecomunicacions de la Generalitat 

de Catalunya han estat treballant en un model d'ordenança que incorpora els següents punts: 

 L'obligació de presentar un Programa de desenvolupaments per als operadors que té la 

funció de proveir als Ajuntaments de la informació necessària per a la presa de decisions. 

 Establir la compartició d'infraestructures entre els operadors, allà on sigui tècnicament 

convenient, especialment en el sòl no urbanitzable. 

 Establir limitacions d'implantació per impacte paisatgístic i per criteris de no afectació a la 

salut de les persones, per afectacions a nuclis històrics o per obsolescència tecnològica. 

 Recollir la normativa vigent sobre seguretat a les persones d'aquest tipus d'instal·lacions. 

 

 

Referències 

-Model d'ordenança municipal per a la instal·lació i funcionament d'instal·lacions de radiocomunicació. 
http://www.gencat.es/mediamb/sosten/telmobil-mesinfo.htm 

 

 

Accions relacionades: - 

Prioritat: Baixa  Termini: Curt 

Responsabilitat seguiment i/o execució: ATME 
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Tipus d’acció: Normativa Cost estimat:  Organitzatiu i/o tècnic 

Finançament: - 

Indicadors: - 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 3 
 
PROGRAMA 3.4. Fer un ús eficient dels recursos a l'administració municipal 
 

 
ACCIÓ 3.4.1. Disminuir el consum d'energia i fomentar les energies 

renovables a les dependències i equipaments de titularitat 
municipal  

 

Objectiu: Disminuir el consum d'energia i incrementar l'ús d'energies renovables a 

l'administració municipal. 

Descripció: Es proposa realitzar les següents actuacions: 

a) Realitzar una comptabilitat energètica dels equipaments i dependències municipals. 

Elaborar una auditoria energètica de totes les dependències i serveis municipals per tal de 

controlar la despesa energètica municipal. Per facilitar aquesta tasca l'Institut Català d'Energia 

ha dissenyat el programa informàtic WinCEM per ajudar als Ajuntaments a implantar un 

sistema de gestió energètica municipal. Permet informatitzar les dades de l'inventari, analitzar 

les evolucions del consum i detectar les irregularitats energètiques en els diferents centres de 

consum. Aquest control energètic permetrà prioritzar les actuacions correctores i de 

manteniment per millorar l'eficiència energètica. També permetrà saber si la tarifa elèctrica 

contractada per cada subministrament és la més avantatjosa en cada moment per al municipi. 

b) Incorporar sistemes eficients en el consum d'energia en els edificis municipals. 

A partir de la comptabilitat energètica es proposa iniciar un programa per millorar la gestió 

energètica dels equipaments municipals. Les principals actuacions a implantar són: 

-Reducció de consum: els nous aparells que s'adquireixen han de ser més eficients que 

l'element substituït (fluorescents de baix consum, pantalles de baix consum per als 

ordinadors, climatitzacions eficients, balasts electrònics, interruptors d'encesa 

temporalitzada, sistemes de climatització que no usin CFC...). 

-Criteris d'eficiència energètica i bioclimàtics en el disseny o remodelació d'edificis públics: 

dobles portes a les entrades per evitar fuites de calor o fred, il·luminació natural o ventilació 

creuada.... 

c) Estudiar la viabilitat d'instal·lar energia solar tèrmica en les dependències o 
equipaments de titularitat municipal. 
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Estudiar la possibilitat de reconvertir els sistemes convencionals de subministrament energètic 

per instal·lacions d'energia solar tèrmica en equipaments municipals amb un elevat consum 

d'aigua calenta o calefacció. Es proposa iniciar el procés en els equipaments on es considera 

més factible, principalment el pavelló de Torroella i els camps de futbol de l'Estartit i del 

Torroella i posar en funcionament la instal·lació d'energia solar que ja existeix al gimnàs 

Guillem de Montgrí però que no està en funcionament.  

d) Elaborar un Programa Rector d'Eficiència Energètica de l'enllumenat públic. 

El Programa Rector d'eficiència energètica té com a objectiu racionalitzar el consum energètic 

en l'enllumenat públic, fent compatibles els objectius d'estalvi energètic, estalvi econòmic, 

disminució de la contaminació lumínica, millora en la gestió i millora del servei. S'estableixen 

els criteris que hauran de regir tant les actuacions en nous projectes d'enllumenat com 

l'adequació progressiva de les instal·lacions actuals. També es donen pautes sobre la gestió 

energètica de les instal·lacions així com directrius relatives al seu manteniment. 

 A partir de la realització d'una auditoria energètica de l'enllumenat públic es proposa realitzar 

un programa de millora de l'enllumenat públic amb l'objectiu de millorar la seva eficiència i 

reduir la contaminació lumínica. Les principals determinacions hauran de ser: 

-Substitució de les làmpades de vapor de mercuri per altres de vapor de sodi. 

-Substitució de làmpades de vapor de mercuri per halogenurs al nucli antic de Torroella i 

l'Estartit. 

-Substitució de globus sense refrectors per reduir la contaminació lumínica. Actualment n'hi 

ha 215 a tot el municipi (port, entrada de l'Estartit, sector sudest de Torroella...). 

-Substitució progressiva dels sistemes d'encesa per programadors o rellotges astronòmics 

(flux mitjançant la mitja apagada, control per cable, rellotges astronòmics, detectors de 

presència en alguna il·luminació ornamental...). 
 

Referències 

-Institut Català d'Energia, http://www.icaen.es 
 

Accions relacionades: 3.3.3. 

Prioritat:  Alta  Termini: Llarg 

Responsabilitat seguiment i/o execució: ATME  

Tipus d’acció: a) Gestió b i c) Inversió d) 
Estudis i plans 

Cost estimat:  60.000 euros/any durant 10 
anys 

Finançament: ATME, ICAEN, i DdG 

Indicadors: 9. Utilització d'energies renovables en edificis públics 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 3 
 
PROGRAMA 3.4. Fer un ús eficient dels recursos a l'administració municipal 
 

 
ACCIÓ 3.4.2. Impulsar bones pràctiques ambientals en el manteniment 

dels parcs i jardins públics   
 

Objectiu: Fer una gestió sostenible dels parcs i jardins públics. 

 

Descripció: Es proposa realitzar les següents actuacions en la gestió dels parcs i jardins 

públics: 

a) Fer una base de dades de tot l'arbrat i la jardineria urbana. 

Aquesta base de dades hauria d'estar georeferenciada mitjançant el sistema GIS que està 

implantant l'Ajuntament i hauria de permetre conèixer l'estat dels parcs i jardins públics per 

poder-ne realitzar el seu seguiment i gestió. 

b) Promoure espècies autòctones i variades com a mesura per reduir el consum d'aigua 
de reg, prevenir malalties i afavorir la biodiversitat. 

c) Reduir el consum d'aigua.  

El consum públic d'aigua, destinat majoritàriament al reg de parcs i jardins, va ser de 78.019 

m3 d'aigua el 2001. Això representa un 4,9% del consum total d'aigua del municipi molt per 

sobre d'altres municipis de característiques semblants del Baix Empordà (Palamós 2,98%, 

Calonge 2,33%, Begur 0,83%, Pals 0,84%, Palafrugell 3,46%...). Es proposa un programa 

d'estalvi d'aigua en la gestió dels espais i jardins públics del municipi que inclogui: 

-Implantació de millores tecnològiques (temporalització, sistema de reg per aspersió...). 

-Regulació i limitacions dels espais amb gespa. Com a alternativa es pot potenciar altres 

tipus d'enjardinaments (zones arbustives, substrats de còdols o sorres...). 

-Elecció d'espècies vegetals amb baixes necessitats d'aigua. 

d) Garantir la utilització de l'aigua depurada en el reg de parcs i jardins. 

La depuradora de Torroella de Montgrí-l'Estartit ha dissenyat un tractament terciari a mida del 

cabal de disseny que permet la utilització de tota l'aigua per regar. Es proposa garantir la 

utilització d'aquesta aigua per al reg de parcs i jardins. 
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e) Reduir l'ús d'herbicides i plaguicides i usar productes respectuosos amb el medi 
ambient. 

f) Garantir la separació i recollida de residus verds dels espais públics per destinar-los 
a compostatge de matèria orgànica. 

Continuar dipositant les restes de jardineria i poda de l'arbrat a la dexalleria. 

 

 

Accions relacionades:  

Prioritat: Baixa  Termini: Mitjà 

Responsabilitat seguiment i/o execució: ATME 

 

Tipus d’acció: a) Gestió b, c, d i e) 
Integració de criteris de sostenibilitat 

Cost estimat:  No es valora 

Finançament: ATME 

 
Indicadors: 2. Consum públic d'aigua 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 3 
 
PROGRAMA 3.4. Fer un ús eficient dels recursos a l'administració municipal 
 

 
ACCIÓ 3.4.3. Definir un protocol ambiental per a les compres i els 

contractes de serveis externs municipals 

 

Objectiu: Consumir productes respectuosos amb el medi ambient. 

 

Descripció: Incorporar criteris ambientals en la compra de béns i equipaments, en la selecció 

de proveïdors i en la concessió de serveis externs per part de l'administració municipal: 

 Comprar i utilitzar maquinària eficient i que compleixi totes les normes en relació a sorolls i 

emissions. 

 Comprar i utilitzar productes amb certificat de qualitat ambiental o etiqueta ecològica. 

 Contractar empreses concessionàries certificades amb ISO 14001 o EMAS. 

 Comprar i instal·lar mecanismes d'estalvi d'aigua als edificis de gestió municipal. 
 
 

Referències 

-Productes i serveis ecològics, http://www.gencat.net/mediamb/qamb/productes.htm 
 
 

Accions relacionades:  

Prioritat: Baixa   Termini: Curt 

Responsabilitat seguiment i/o execució: ATME 

 

Tipus d’acció: Integració de criteris de 
sostenibilitat 

Cost estimat: Organitzatiu i/o tècnic 

Finançament: - 

 
Indicadors: - 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 3 
 
PROGRAMA 3.4. Fer un ús eficient dels recursos a l'administració municipal 
 

 
ACCIÓ 3.4.4. Difondre les bones pràctiques ambientals als treballadors de 
l'Ajuntament 
 

Objectiu: Fer un ús eficient dels recursos dins l’administració local. 

 

Descripció: Promoure, a l'administració municipal, un conjunt de bones pràctiques ambientals 

destinades als tècnics municipals elaborant una guia de bones pràctiques I realitzant sessions 

d'informació. Es fomentaran els següents hàbits: 

 Ús racional del paper. 

 Potenciar l'ús del correu electrònic i la xarxa informàtica interna. 

 Mesures d'estalvi d'aigua: millorar els hàbits d'utilització de l'aigua. 

 Mesures d'estalvi energètic: ús racional de l'enllumenat dels edificis, els equips de 

climatització i els aparells elèctrics. 

 Minimització de residus i recollida selectiva a les dependències municipal. 

 
 

Accions relacionades:  

Prioritat:  Mitjana  Termini: Curt 

Responsabilitat seguiment i/o execució: ATME 

 

Tipus d’acció: Integració de criteris de 
sostenibilitat 

Cost estimat:  Organitzatiu i/o tècnic 

Finançament: - 

 
Indicadors: - 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 3 

 
PROGRAMA 3.5. Controlar i reduir el soroll ambiental 
 

 
ACCIÓ 3.5.1. Elaborar un mapa de capacitat acústica a partir de la 

proposta del Departament de Medi Ambient 
 

Objectiu: Regular els nivells de contaminació acústica al municipi 

 

Descripció: El primer pas per a regular el soroll passa per identificar i determinar els diferents 

graus de sensibilitat acústica del municipi. 

El Departament de Medi Ambient ha elaborat una proposta de mapa de capacitat acústica que 

parteix dels valors d'immissió calculats en el Cadastre Sònic dels municipis de Catalunya. 

L'Ajuntament ha d'aprovar aquesta proposta amb les modificacions que cregui oportunes per tal 

d'obtenir un mapa on es determinin les diferents zones de sensibilitat acústica i s'estableixin els 

valors màxims de soroll permesos per a cada zona de la ciutat. La següent taula (elaborada en 

el marc de l'Agenda 21 de Barcelona) pot servir com a marc per la proposta. 

 

NIVELLS SONORS GUIA EN L'AMBIENT EXTERIOR 

Zona Període diürn           

(7:00 a 22:00 hores) 

Període nocturn       

(22:00 a 7:00 hores) 

I: territori d'alt confort acústic 60 dB  50 dB 

II: predomini de sòl urbà, urbanitzable o no 

urbanitzable 

65 dB  55 dB 

III: predomini de sòl urbà, urbanitzable o no 

urbanitzable, d'ús d'habitatge, residencial, 

comercial i de serveis  

70 dB 60 dB 

IV: predomini de sòl urbà, urbanitzable o no 

urbanitzable, d'ús industrial 

75 dB 65 dB 

Font: Agenda 21 de Barcelona 

Els nivells sonors permesos s'hauran d'incorporar a l'Ordenança de convivència ciutadana i de 

via pública (veure acció 3.5.3.).  
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Referències 

- Direcció General de Qualitat Ambiental -DMA- (2001) Proposta de mapa de capacitat acústica de 
Torroella de Montgrí-l'Estartit. 

-Agenda 21 de Barcelona, http://www.bcn.es/agenda21/A21_text/guies/soroll.pdf 

 

Accions relacionades: 3.5.3. 

Prioritat: Baixa  Termini: Curt 

Responsabilitat seguiment i/o execució: ATME 

 

Tipus d’acció: Gestió Cost estimat:  Organitzatiu i/o tècnic 

Finançament: - 

 
Indicadors: - 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 3 
 
PROGRAMA 3.5. Controlar i reduir el soroll ambiental 
 

 
ACCIÓ 3.5.2. Elaborar un programa de mesures pal·liatives del soroll als 

eixos viaris 

 

Objectiu: Regular els nivells de contaminació acústica de la ciutat. 

 

Descripció: El mapa de capacitat acústica aprovat per l'Ajuntament permetrà determinar els 

nivells de sensibilitat sonora del municipi i comparar-los amb els nivells sonors actuals, 

detectant així les zones conflictives. En tota seguretat els eixos viaris seran punts conflictius ja 

que poden generar una contaminació sonora considerable. Es proposa endegar mesures 

pal·liatives per minimitzar el problema del soroll: 

 Implantar un programa de control del nivell acústic dels tubs d'escapament dels vehicles.  

 Implantar mesures concretes als eixos viaris per minimitzar el problema del soroll 

(apantallaments acústics, disminució de la velocitat, paviments sonoreductors...). 

 

Referències 

-Agenda 21 de Barcelona (disminució del soroll de trànsit), 
http://www.bcn.es/agenda21/A21_text/Fitxes/fitxa_15.pdf 

 

 

Accions relacionades:  

Prioritat: Mitjana Termini: Mitjà 

Responsabilitat seguiment i/o execució: ATME, DGC 

 

Tipus d’acció: Gestió i inversió Cost estimat:  No es valora 

Finançament: ATME i DGC 

 
Indicadors: - 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 3 

 

PROGRAMA 3.5. Controlar i reduir el soroll ambiental 
 

 
ACCIÓ 3.5.3. Elaborar una Ordenança de convivència ciutadana i de via 

pública que reguli els aspectes relacionats amb el soroll 
 

Objectiu: Regular els nivells de contaminació acústica de la ciutat 

 

Descripció: Actualment l'Ajuntament disposa d'una normativa sobre soroll inclosa en 

l'Ordenança Municipal de Policia i Bon Govern. Es tracta d'una normativa molt genèrica i poc 

adaptada a la realitat del territori.  

Per això es proposa realitzar una Ordenança de convivència ciutadana i de via pública que 

reguli els aspectes relacionats amb el soroll amb l'objectiu d'establir els criteris de bona qualitat 

acústica i assegurar la deguda protecció a la població i al medi. La normativa haurà de recollir 

els valors de soroll admesos segons el mapa de capacitat acústica i regular aquelles activitats 

que es plantegin com a més conflictives, principalment les activitats d'oci i recreatives (com els 

locals d'oci nocturn a l'Estartit, les instal·lacions de karts, l'aeròdrom....).  

 
 

Referències 
-Ordenança de medi ambient urbà de Barcelona,  
http://www.mediambient.bcn.es/cat/web/cont_leg_legs.htm 

-Ordenança general de convivència ciutadana i via pública de Girona,   
 http://www.ajuntament.gi/web/ajuntament/ordenances/conviv.html 

 

Accions relacionades: 3.5.1. 

Prioritat:  Alta  Termini: Curt 

Responsabilitat seguiment i/o execució: ATME 

 

Tipus d’acció: Normativa Cost estimat:  Organitzatiu i/o tècnic 

Finançament: - 

 
Indicadors: - 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 4 
 
PROGRAMA 4.1. Potenciar el transport públic urbà i interurbà i l'ús compartit del 

vehicle privat 
 
 
ACCIÓ 4.1.1. Impulsar un servei regular de transport públic socialment 

competitiu pel conjunt de pobles del Baix Ter  
 
 

Objectiu: Aconseguir un transport públic que s’adapti a les necessitats de mobilitat de la població 

i eviti la dependència del vehicle privat.  
 

Descripció:  

a) Connectar els municipis del Baix Ter amb Torroella-l’Estartit, facilitant l’ús a les persones 

de mobilitat obligada (treball) i també a les persones amb més dificultat de mobilitat (persones 

grans, joves, dones,…). 

b) Avaluar el transport escolar i estudiar les possibilitats d’integrar-lo com a servei públic. 

c) Facilitar la connexió amb transport públic del municipi amb els principals centres d’atracció 

i de serveis: Girona, Palamós i l’estació de tren de Flaçà, que possibiliti el seu ús a les 

persones de mobilitat obligada (treball o estudi) i l’accés als serveis de referència obligada i 

consideri els col·lectius de població amb més dificultat de mobilitat (persones grans, joves, 

dones, ...). 

d) Garantir la intermodalitat amb la xarxa ferroviària assegurant una bona coordinació 

d'horaris entre el transport públic i l'estació de tren de Flaçà. 
 
Referències 

- Direcció General de Ports i Transports (2001), Pla de Transports de viatgers de Catalunya, 
http://www.gencat.es/ptop/program/descarrega/platrviatgers.pdf 
 

Accions relacionades:  

Prioritat: Alta  Termini: Llarg 

Responsabilitat seguiment i/o execució: ATME, ABT, SARFA, AMPSA, CILMA, DGPT 

Tipus d’acció: Gestió Cost estimat:  No es valora 

Finançament: DPTOP i empreses de transport. 

 
Indicadors: 13. Dependència de l'automòbil, 15. Utilització del transport públic intermunicipal 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 4 
 
PROGRAMA 4.1. Potenciar el transport públic urbà i interurbà i l'ús compartit del 

vehicle privat 
 
 
ACCIÓ 4.1.2. Fer més competitiu i eficaç el transport urbà i interurbà  
 
 
Objectiu: Reduir la mobilitat en transport privat. 

 

Descripció:  

a) Prioritzar la circulació dels autobusos amb carrils bus de preferència, especialment en 

èpoques de màxima afluència (estiu).  

b) Incrementar les freqüències i ampliar l’horari del trajecte Torroella-l’Estartit durant tot 

l'any. 

c) Promoure tarifes reduïdes pels col·lectius amb rendes baixes o persones jubilades.  

d) Promoure bitllets multiviatge amb descomptes pel conjunt de la població. 

 
 
 
 
 
Referències 

-Pla de Transports de viatgers de Catalunya, 2001, Direcció General de Ports i Transports, -
http://www.gencat.es/ptop/program/descarrega/platrviatgers.pdf 
 

Accions relacionades:  

Prioritat: Mitjana Termini: Mitjà 

Responsabilitat seguiment i/o execució: ATME, SARFA, AMPSA, CILMA, DGPT 

 

Tipus d’acció: Gestió i inversió Cost estimat: No es valora 

Finançament: ATME, DGPT i ajuts europeus 

 
Indicadors: 13. Dependència de l'automòbil i 15. Utilització del transport públic intermunicipal 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 4 
 
 
PROGRAMA 4.1. Potenciar el transport públic urbà i interurbà i l'ús compartit del 

vehicle privat 
 

ACCIÓ 4.1.3. Crear un sistema d’informació per facilitar una mobilitat més 
sostenible  

 
 

Objectiu: Reduir la mobilitat en transport privat. 

 

Descripció:  

a) Fomentar una borsa de cotxes a través de la web municipal i d’un punt d’informació 
informatitzat per facilitar viatges compartits en desplaçaments amb una mateixa 
destinació (Oficina Agenda 21/Oficina de Turisme). Una primera fase de l'acció seria la 

divulgació d'aquest servei i dels avantatges que suposaria, per als mateixos propietaris 

(compartir despeses del combustible, companyia durant el trajecte...) i per a la col·lectivitat 

(disminució del trànsit i els beneficis ambientals que comportaria) per captar clients. En el 

registre es recollirien les rutes a seguir, horaris dels diferents cotxes i, sobretot, els telèfons per 

assegurar la flexibilitat i l'acord final entre les persones interessades. Per assegurar l'èxit del 

servei farà falta una divulgació intensa, la possibilitat de poder accedir a aquest registre des de 

les cases particulars (internet, correu electrònic...) i l'actualització contínua de la base de 

dades.  

b) Facilitar informació sobre totes les possibilitats i horaris del transport públic a partir de 
la web municipal i de punts d'informació en diferents oficines municipals.   

 
 
Referències 

-Pla d'ambientalització de la Universitat de Girona (http://www.insma,udg,es/ambientalitzacio) 

-Portal de la mobilitat, Generalitat de Catalunya, http://www.mobilitat.org 
 
 
 

Accions relacionades:  

Prioritat: Baixa Termini: Curt 

Responsabilitat seguiment i/o execució: ATME 
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Tipus d’acció: Gestió Cost estimat: Organitzatiu i/o tècnic 

Finançament: - 

 
Indicadors: 13. Dependència de l'automòbil i 15. Utilització del transport públic intermunicipal 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 4 
 

PROGRAMA 4.2. Millorar l’accessibilitat dins del municipi i impulsar els 
desplaçaments a peu i en bicicleta 

 
 

ACCIÓ 4.2.1. Donar als carrers un tractament favorable i segur per als 
desplaçaments dels vianants  

 
 
Objectiu: Afavorir una mobilitat més sostenible i segura. 

 

Descripció:  

a) Realitzar una diagnosi de l’estat dels carrers i dels equipaments públics en relació a 
l’accessibilitat i a les barreres arquitectòniques i establir un programa d'execució per: 

 Ampliar voreres, condicionar-les amb paviments de qualitat i eliminar obstacles. 

 Protegir les voreres de la resta de trànsit mitjançant mesures arquitectòniques. 

 Crear passos de vianants elevats. 

 Habilitar rampes i passos adaptats per persones amb mobilitat reduïda. 

 Millorar la senyalització vertical i horitzontal 

b) Incentivar i cercar subvencions per a obres privades d’adaptació de barreres 
arquitectòniques (equipaments privats, comerços…).  

c) Crear un dispositiu àgil per tal que els ciutadans puguin denunciar i informar a l’ajuntament 

d’aquelles infraccions, situacions de risc, o elements que suposin un perill o impedeixin una 

correcta circulació dels vianants pels carrers i espais públics. 

d) Promoure en el centre històric de Torroella i també en el nucli de l'Estartit carrers de 
trànsit pacificat: 

 Peatonalitzats o semipeatonalitzats en determinades hores del dia. 

 Zones de prioritat invertida on la prioritat s'inverteix completament en favor dels usuaris més 

"febles", els vianants i els ciclistes.  Això s'aconsegueix mitjançant una urbanització que ha de 

mostrar clarament que al carrer els vehicles en moviment ocupen un lloc secundari respecte als 

vianants. 

 Zones 30 amb velocitat màxima limitada a 30 km/h. En aquest cas la limitació haurà d'anar 

acompanyada d'elements constructius que garanteixin aquest fi. 
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e) Facilitar itineraris a peu com a zones de passeig i recreatives que uneixin els dos nuclis 

principals amb els espais d'interès natural del municipi. 

f) Realitzar campanyes per impulsar una mobilitat sostenible i segura que incorporin els 

següents punts  

 Incentivar i reforçar un ús racional i respectuós del vehicle, compatible amb la resta d'usos. 

 Fomentar un ús respectuós de la via pública. 

 Evitar comportaments incívics i que colisionen amb els drets d'altres ciutadans (aparcament a 

la vorera, en doble fila, excés de soroll, ús del clàxon...) 

 Adherir-se a la setmana de la mobilitat sostenible (16-22 de setembre) i el conjunt d'activitats 

que l'acompanyen, inclòs el dia sense cotxes (22 de setembre). 

 

Referències 

- Carta europea dels drets dels vianants, resolució del Parlament Europeu de 12 d'octubre de 1988 
http://homepage.mac.com/gboquet/barcelonacamina/documents/cartaeuropea.pdf 

- Diputació de Barcelona (1998), Disseny d'elements de moderació de la circulació Aportació a una 
mobilitat sostenible. 

- Diputació de Barcelona (2001), Model de Pacte Local per a la Mobilitat Sostenible i Metodologia per a la 
redacció. 

- Setmana de la mobilitat sostenible, http://www.mobilitat.net/cat/html/int_dsc.htm. 

- Xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat, Diputació de Barcelona (2001), Model de Pacte per a la 
mobilitat, http://www.laptp.org/documents/modelpactecat.pdf. 

 

 

 

Accions relacionades:  

Prioritat: Mitjana  Termini: Mitjà 

Responsabilitat seguiment i/o execució: ATME 

 

Tipus d’acció: Gestió i inversió Cost estimat: a) 18.000 euros b) Organitzatiu i/o 
tècnic c) Organitzatiu i/o tècnic d) No es valora 
e)12.000 euros f) 2.500 euros 

Finançament: ATME 

 
Indicadors: 13. Dependència de l'automòbil 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 4 

 

PROGRAMA 4.2. Millorar l’accessibilitat dins del municipi i impulsar els 
desplaçaments a peu i en bicicleta 

 

ACCIÓ 4.2.2. Impulsar l’ús de la bicicleta  
 
 
Objectiu: Incrementar l’ús de la bicicleta garantint la seguretat dels cicliste. 

 

Descripció:  

a) Crear als nuclis de Torroella i de l’Estartit itineraris que facilitin i donin seguretat a l’ús 
de la bicicleta, que connectin les diferents zones i els equipaments públics principals 

(especialment equipaments educatius, esportius o d'interès social).  

b) Adequar i senyalitzar itineraris per connectar els diferents nuclis i urbanitzacions del 

municipi aprofitant els nombrosos camins existents. 

c) Connectar i senyalitzar itineraris per enllaçar els diferents espais d'interès naturals i 

promoure com a rutes de turisme alternatiu al turisme de sol i que es puguin integrar en les 

rutes cicloturístiques del Baix Empordà.  

d) Facilitar aparcaments per a bicicletes en punts estratègics del municipi i prevenir els 

robatoris amb la realització d’un cens de bicicletes i un registre i matriculació voluntàries. 

e) Impulsar campanyes de seguretat viària a les escoles per promoure l’ús de la bicicleta. 

f) Fer campanyes d'educació ambiental per conèixer els entorns natural del municipi a 

partir de l'ús de la bicicleta. 
 
 
 
Referències 

- Manual “Anar amb bicicleta: la solució capdavantera per a les ciutats”, Comissió de les Comunitats 
Europees,  

- Generalitat de Catalunya, Dep. De Medi Ambient,. Proposta de mesures útils per afavorir l’ús de la bicicleta.  

- Dep. De Medi Ambient “Guia útil per anar en bicicleta” , http://www.gencat.es/medaimb/sosten/bici.htm 
 
 
 

Accions relacionades: - 

Prioritat: Mitjana  Termini: Curt 
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Responsabilitat seguiment i/o execució: ATME, CCBE i entitats ciclistes 

 

Tipus d’acció: Gestió, Educació, participació 
i difusió i Inversió 

Cost estimat: 18.000 euros/any 

Finançament: ATME i CCBE 

 
Indicadors: 13. Dependència de l'automòbil 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 4 

 

PROGRAMA 4.3. Gestió urbanística i mobilitat 
 

ACCIÓ 4.3.1. Explorar les alternatives possibles al pas de la C-31 pel centre 
urbà de Torroella  

 
 
Objectiu: Trobar la millor opció per reduir el trànsit de vehicles pel centre del nucli de Torroella. 

 

Descripció: Es proposa estudiar l'impacte ambiental de les possibles alternatives (urbana o 

extraurbana) al pas de la C31 pel centre urbà de Torroella i, quan es realitzi, dissenyar una via 

”permeable" introduint elements que redueixin l'impacte visual i acústic, facilitant els pas de 

vianants, bicicletes i fauna, introduint elements per reduir la velocitat i fent una correcta restauració 

i/o potenciació de la vegetació de l’entorn.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accions relacionades:  

Prioritat: Mitjana  Termini: Mitjà 

Responsabilitat seguiment i/o execució: ATME i DGC 

 

Tipus d’acció: Gestió Cost estimat:  Organitzatiu i/o tècnic 

Finançament: - 

 
Indicadors: - 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 4 
 

PROGRAMA 4.3. Gestió urbanística i mobilitat 
 

ACCIÓ 4.3.2. Incloure determinacions per promoure una mobilitat més 
sostenible en el planejament urbanístic  

 
 

Objectiu: Promoure una mobilitat més sostenible i segura. 

 

Descripció: Incloure en els Plans Parcials i Plans Especials determinacions per pacificar el 

trànsit i promoure una còmoda mobilitat a peu, en bicicleta i per a les persones amb mobilitat 

reduïda: 

 Crear les condicions (rotondes, semàfors intel·ligents...) per tal que cada vial tingui unes 

intensitats de circulació i velocitats admissibles adequades a l'entorn, aplicant polítiques 

moderadores de trànsit. 

 Adoptar mesures constructives que garanteixin la prioritat de la mobilitat a peu i en bicicleta. 

 Preveure carrils-bici en els nous projectes urbanístics per afavorir l'ús de la bicicleta com a 

mitjà habitual de transport. 

 Introduir en la nova urbanització els criteris bàsics de millora de la seguretat viària, garantint 

sobretot la protecció i seguretat de vianants i ciclistes. 

 Evitar la creació de barreres arquitectòniques facilitant l'accessibilitat a les persones amb 

mobilitat reduïda (gent gran, persones amb minusvalia...). Igualment es promouran mesures per 

facilitar la mobilitat a aquests col·lectius: aparcament gratuït en zones blaves, aparcament a les 

zones senyalitzades, sol·licitud de reserva d'aparcament davant del domicili o lloc de treball. 
 

 
Referències 

- Carta europea dels drets dels vianants, resolució del Parlament Europeu de 12 d'octubre de 1988, 
http://homepage.mac.com/gboquet/barcelonacamina/documents/cartaeuropea.pdf 

- Diputació de Barcelona (1998), Disseny d'elements de moderació de la circulació. Aportació a una 
mobilitat sostenible. 

-      Diputació de Barcelona (2001), Model de Pacte Local per a la Mobilitat Sostenible i Metodologia per a la     
redacció. 
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Accions relacionades:  

Prioritat: Baixa  Termini: Curt 

Responsabilitat seguiment i/o execució: ATME 

 

Tipus d’acció: Integració de criteris de 
sostenibilitat 

Cost estimat:  Organitzatiu i/o tècnic 

Finançament: - 

 
Indicadors: 13. Dependència de l'automòbil 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 4 
 

PROGRAMA 4.3. Gestió urbanística i mobilitat 
 

ACCIÓ 4.3.3. Realitzar estudis d'avaluació de la mobilitat generada en noves 
infraestructures 

 

Objectiu:  Preveure els possibles increments de mobilitat generats per noves activitats i establir 

les mesures necessàries per reduir els seu impacte. 

 

Descripció: Valorar i considerar en les noves actuacions urbanístiques i noves implantacions 

d'activitats l’increment potencial de desplaçaments que poden provocar i la capacitat d’absorció de 

la vialitat i dels sistemes de transport existents. 
 
 
 
Referències 

-Avantprojecte de llei de mobilitat de Catalunya, http://www.gencat.es/governacio-ri/aut/relpar/mobilitat.htm. 
 
 
 
 
 
 

Accions relacionades:  

Prioritat: Baixa  Termini: Curt  

Responsabilitat seguiment i/o execució: ATME 

 

Tipus d’acció: Integració de criteris de 
sostenibilitat 

Cost estimat: Organitzatiu i/o tècnic 

Finançament: - 

 
Indicadors: - 
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Document IV. Pla d’Acció i Pla de Seguiment 
Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat de Torroella de Montgrí-l'Estartit. CGPT-UdG 

 

142 



LÍNIA ESTRATÈGICA 5 

 
PROGRAMA 5.1. Posar en valor el patrimoni natural i cultural com a elements 

diferenciadors del model econòmic i turístic 
 
 
ACCIÓ 5.1.1. Promoure com a elements de qualitat i de singularitat la rica 

varietat dels espais naturals existents  
 

Objectiu: Promocionar un model turístic de qualitat i fer-lo compatible amb la protecció dels 

sistemes naturals.  

 

Descripció: La promoció dels espais naturals del municipi (la Plana, el Ter, els aiguamolls, el 

Montgrí i les Medes) com a elements de qualitat i de singularitat ha de servir per diferenciar el 

model turístic de l'Estartit oferint un producte cada cop més valorat pel turista. Ara bé, el gran 

nombre de turistes que durant l'estiu visiten el municipi obliga a tenir especial prudència a l'hora 

d'exercir aquesta promoció ja que, en cas contrari, es poden multiplicar els impactes ambientals 

als espais naturals a causa de la sobrefreqüentació. És per això que l’activitat d’oci i turisme haurà 

d'estar supeditada a les indicacions de conservació dels diferents plans d’ús i gestió d’aquests 

espais. 

 

 

 
  
 

Accions relacionades: 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3., 2.3.1., 2.3.2., 2.3.3. i 5.2.2. 

Prioritat: Alta  Termini: Mitjà 

Responsabilitat seguiment i/o execució: ATME, ET 

 

Tipus d’acció: Gestió Cost estimat:  Organitzatiu i/o tècnic 

Finançament: - 

 
Indicadors: - 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 5 
 
PROGRAMA  5.1. Posar en valor el patrimoni natural i cultural com a elements 

diferenciadors del model econòmic i turístic 
 
 
ACCIÓ 5.1.2. Definir el model que es vol assolir en la reforma i renovació del 

nucli històric de Torroella 
 

Objectiu: Millorar i potenciar la imatge de Torroella per tal de promocionar un turisme de qualitat 

alhora que es dinamitza el nucli antic pels propis habitants del municipi.  

 

Descripció: Actualment l'Ajuntament està en procés d'obrir una Oficina de Rehabilitació a Can 

Quintana per impulsar les ajudes pel nucli antic de l'Estartit i Torroella. També està elaborant un 

inventari d'edificis del Barri Vell de Torroella. 

El model de reforma i renovació del nucli històric de Torroella que s'ha d'impulsar ha de promoure 

la millora urbana i la recuperació del patrimoni cultural garantint la permanència dels habitants i 

potenciant l’activitat econòmica. Aquest model hauria de definir els drets i obligacions de 

conservació dels edificis i dels elements de patrimoni i obligacions i ajudes econòmiques per a la 

conservació i rehabilitació.  

 

 

 Referències 

-Ajuntament de Torroella-l'Estartit (2001), Ordenança reguladora de les mesures de foment d'activitats 
econòmiques i de rehabilitació d'edificis situats en lloc d'interés històric-patrimonial, 2001. 

-Ajuntament de Torroella-l'Estartit (2001), Normativa de protecció del paisatge rura i urbà. 
 
 

Accions relacionades:  

Prioritat: Alta  Termini: Curt 

Responsabilitat seguiment i/o execució: ATME 

 

Tipus d’acció: Gestió Cost estimat:  Organitzatiu i/o tècnic 

Finançament: - 

 
Indicadors: - 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 5 
 
PROGRAMA  5.1. Posar en valor el patrimoni natural i cultural com a elements 

diferenciadors del model econòmic i turístic 
 
 

ACCIÓ 5.1.3. Redactar i impulsar els plans d’ordenació de l'Estartit 
contemplats en el Pla General per millorar la seva qualitat i 
imatge 

 

Objectiu: Millorar i potenciar la imatge de l’Estartit per tal de promocionar un turisme de qualitat 

alhora que es dinamitza el nucli pels propis habitants del municipi.  

 

Descripció: Els plans que s’haurien de contemplar en aquest sentit i que vénen definits pel Pla 

General d’Ordenació Urbana són els següents: 

 Pla Especial de Protecció del Front Marítim: pretén redissenyar el passeig marítim i 

adequar la seva façana per al lleure i l'esport. Per això preveu un nou disseny del passeig per 

evitar la discontinuïtat entre el front de mar i la platja. També proposa reordenar la platja dividint 

l'espai sorrenc en quatre bandes: una primera per a l'activitat de bany, una segona pel repòs del 

banyista, una tercera de reserva per a activitats esportives i lúdiques i una darrera per a situar-hi 

un parc urbà. 

 Pla Especial de Protecció del Port de l'Estartit: el Pla aposta per obrir el port a l'Estartit 

eliminant la tanca i convertint-lo en un port urbà on el passeig marítim i l'espai portuari es 

confonguin. Per fer-ho possible proposa diferents actuacions com eliminar les barreres actuals, 

traslladar les embarcacions de bussada al dic sud per evitar el trànsit de vehicles i reservar el 

racó de trobada del dic amb el passeig per a situar-hi un equipament complementari a l'oferta 

marina (segurament un aquàrium). 

 Pla Especial de Protecció del Salt de l'Euga: l'objectiu és establir les mesures necessàries 

per solucionar els problemes d'inundació al nucli de l'Estartit derivats de l'existència d'un curs de 

desguàs d'una part important del massís del Montgrí. En el primer tram es planteja la possibilitat 

de laminació i retenció de les aigües per evitar la seva irrupció descontrolada dins el nucli de 

l'Estartit. A l'Estartit s'establiran les mesures adients (eliminació d'obstacles i restriccions al 

desguàs natural) per assegurar la sortida natural de l'aigua al mar. 

 Pla Especial de Millora "Centre Roma": l'objectiu és la reordenació parcial de l'illa comercial 

del carrer Roma basada en una regulació específica dels usos, per tal de fer-los compatibles 

amb l'ús residencial a més de la millora dels espais públics interiors. 
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Accions relacionades:  

Prioritat: Mitjana  Termini: Mitjà 

Responsabilitat seguiment i/o execució: ATME 

 

Tipus d’acció: Inversió Cost estimat:  No es valora 

Finançament: - 

 
Indicadors: - 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 5 
 
PROGRAMA 5.1. Posar en valor el patrimoni natural i cultural com a elements 

diferenciadors del model econòmic i turístic 
 
 

ACCIÓ 5.1.4. Potenciar activitats culturals i equipaments de qualitat  
 
 

Objectiu: Aconseguir que el municipi es converteixi en un referent a nivell regional i internacional 

en certes activitats culturals i crear una imatge de qualitat. 

 

Descripció: Continuar potenciant aquelles activitats que tenen una repercussió més enllà de 

l'àmbit local i donen a conèixer el municipi: Festival Internacional de Música, Jornades 

Gastronòmiques Medes-Montgrí, Setmana Internacional de la imatge submarina... Alhora s'haurien 

d'impulsar amb més força activitats lligades al reconeixement del patrimoni natural (visites guiades, 

programes pedagògics, difusió de rutes de senderisme i cicloturisme) i al seu estudi (relacions 

amb centres universitaris i de recerca). 

També tenen una importància capdal els equipaments culturals de qualitat amb una ressonància 

supramunicipal i que vinguin acompanyats d’un projecte integral en el sentit ja expressat. En 

aquests moments l’Ajuntament està treballant en el projecte de Can Quintana on s’ha de situar el 

Museu del Montgrí i del Baix Ter i l’àrea de cultura. A l’Estartit caldria plantejar el projecte de 

l’Aquari i de l’edifici del Català.       

 

 
 

Accions relacionades: 5.2.2 

Prioritat: Mitjana  Termini: Curt 

Responsabilitat seguiment i/o execució: ATME, ET,  

 

Tipus d’acció: Gestió Cost estimat:  No es valora 

Finançament: ATME, UE 

 
Indicadors: - 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 5 
 

PROGRAMA  5.2. Garantir un sector de qualitat sota criteris de sostenibilitat  que 
sigui assumit i interioritzat per la població i atractiu pels seus 
usuaris 

 
 
ACCIÓ 5.2.1. Fer un seguiment rigorós i acurat de tots els serveis i 

establiments de vocació turística i promoure un conjunt de 
bones pràctiques  

 

Objectiu: Garantir la qualitat sota criteris de sostenibilitat de tots els serveis i establiments 

turístics i posar de manifest el lligam entre les bones pràctiques ambientals i les bones pràctiques 

empresarials en el sector turístic. 
 

Descripció: El futur de l’oferta turística, davant d’una demanda cada cop més exigent, passa per 

incorporar la gestió ambiental a la gestió dels equipaments o destinacions turístiques. Es fa 

imprescindible, per portar a la pràctica una correcta gestió ambiental, la implicació i el 

convenciment dels òrgans gestors de l’oferta turística i/o de la direcció dels equipaments turístics. 

L’ambientalització del sector turístic s’està convertint en una eina de màrqueting, però és important 

establir un sistema d’indicadors i controls que permetin assegurar que s’està portant a terme una 

gestió ambiental de qualitat, així com vetllar perquè les nombroses certificacions que apareixen 

siguin quelcom més que una marca per esdevenir una eina de gestió i control.  

Per aconseguir aquest objectiu és necessari implantar a les empreses turístiques sistemes de 

gestió ambiental, unes eines de tipus voluntari que permeten a les empreses adherides avaluar i 

millorar el seu comportament ambiental i difondre la informació oportuna al públic i a d'altres parts 

interessades. Actualment hi ha dues certificacions específiques per al sector promogudes des de 

l'administració: 

-Sistema EMAS (Eco-Management and Audit Scheme*). El reglament EMAS és una eina de gestió 

ambiental vàlida tan per a organitzacions públiques com privades, tinguin o no validesa jurídica.  

-Distintiu de garantia de qualitat ambiental. És una etiqueta ecològica que atorga la Generalitat de 

Catalunya. 

Es proposa: 

 Divulgar, entre les empreses turístiques, els programes per a la realització de sistemes de 

gestió ambiental amb l'edició de tríptics informatius i la realització d'una jornada, a l'Estartit, 

sobre qualificació ambiental a les empreses del sector turístic.  
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 Utilitzar l’exemplificació com a eina. Donar a conèixer les experiències que s’estan portant a 

terme al municipi als turistes (a través de l'Oficina de Turisme) i la població local. 

  

Referències 

- Resolució de 9 de maig de 2000, per la qual s'estableixen els criteris ambientals per a l'atorgament del 
distintiu de garantia de qualitat ambiental als establiments hotelers. DOGC, núm. 3.154 -  5/6/2000. Dep. de 
Medi Ambient.  

- Resolució de 16 de maig de 2002, per la qual s'estableixen els criteris ambientals per a l'atorgament del 
distintiu de garantia de qualitat ambiental als càmpings. DOGC núm. 3.651- 06/06/2002. 

- Resolució de 28 de febrer  de 2001, per la qual s'estableixen els criteris ambientals per a l'atorgament del 
distintiu de garantia de qualitat ambiental a les residències-casa de pagès, DOGC  núm. 3499 - 24/10/2001 . 

- Sol·licitud del Distintiu de garantia de qualitat ambiental http://www.gencat.net/mediamb/qamb 

- Departament de Medi Ambient, «Guia pràctica d'implantació d'un sistema de gestió ambiental», Col. 
Manuals de gestió, 2.  

  
 
 

Accions relacionades:  

Prioritat: Alta  Termini: Mitjà 

Responsabilitat seguiment i/o execució: ATME, ET, DGQA 

 

Tipus d’acció: Integració de criteris de 
sostenibilitat 

Cost estimat: Organitzatiu i/o tècnic 

Finançament: - 

 
Indicadors: 26. Qualitat ambiental de les activitats econòmiques 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 5 
 

PROGRAMA  5.2. Garantir un sector de qualitat sota criteris de sostenibilitat  que 
sigui assumit i interioritzat per la població i atractiu pels seus 
usuaris 

 
 
ACCIÓ 5.2.2. Dissenyar un Pla de comunicació que singularitzi la bellesa del 

paisatge i del patrimoni cultural del municipi 
 
 

Objectiu: Fer del municipi un referent per la seva qualitat natural i paisatgística a nivell català i 

internacional i que, alhora, motivi l’autoestima de la pròpia població de Torroella-l’Estartit i en faci 

reconèixer els seus valors. 

 

Descripció: El pla de comunicació ha de dissenyar una estratègia per donar a conèixer els 

aspectes de qualitat i interès paisatgístic i patrimonial del municipi i ha de tenir un caràcter 

universalitzador arribant tant a l’exterior com a tots els ciutadans i ciutadanes del propi municipi. 

S'hauran de promoure especialment els espais naturals del municipi (la Plana, el Ter, els 

aiguamolls, el Montgrí i les Medes) com a elements de qualitat i singularitat. 

 

 

 
 

Accions relacionades: 5.1.1. 

Prioritat: Mitja  Termini: Curt 

Responsabilitat seguiment i/o execució: ATME , ET 

 

Tipus d’acció: Estudis i plans Cost estimat:  No valorat 

Finançament: ATME , ET 

 
Indicadors: - 
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 LÍNIA ESTRATÈGICA 5 
 

PROGRAMA  5.3. Potenciar un teixit econòmic equilibrat 
 
 
ACCIÓ 5.3.1. Fer un balanç del Pla de dinamització del comerç de Torroella 

(1997) i dissenyar una estratègia pel sector comercial de 
l’Estartit  

 
 

Objectiu: Establir una estratègia comercial conjunta per a tot el municipi i garantir la qualitat sota 

criteris de sostenibilitat de tots els establiments comercials. 

 

Descripció: L'any 1997 es va elaborar un Pla de dinamització del comerç de Torroella on es 

constatava que la oferta comercial era suficient per les necessitats del municipi però insuficient per 

aconseguir que esdevingui un centre d'activitat comercial d'atracció. Per això feia una sèrie de 

propostes amb l'objectiu de millorar qualitativament i modernitzar l'oferta actual per disminuir les 

fuites en el comerç no quotidià i potenciar l'oferta que actualment ja es diferencia. L'Estartit, en 

canvi, no disposa de cap pla de dinamització del comerç. 

 Es proposa: 

 Fer un balanç del Pla de dinamització del comerç de Torroella, actualitzar-lo si és 

necessari i aplicar-lo. 

 Dissenyar una estratègia pel sector comercial de l'Estartit aprofitant un estudi realitzat 

sobre l'oferta comercial de l'Estartit de 2000. 

En tot cas, la dinamització de l'oferta comercial hauria d'incorporar els següents punts: 

-Estimular la producció i comercialització de productes típics (alimentaris, artesanals, agrícoles...). 

-Crear marques i segells de qualitat en establiments comercials. 

-Instituir premis al "millor aparador", al "servei excel·lent"... 

-Afavorir la modernització, especialització i diferenciació dels establiments comercials tradicionals. 

-Adequar els horaris comercials a les necessitats dels consumidors. 

-Organitzar cursos de formació empresarial per a propietaris d'establiments comercials. 

-Fer respectar la normativa existent per evitar la invasió de voreres amb expositors de roba, 

postals... 
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-Referències 

-Comerç i Serveis RS (1997), Estudi del comerç i Pla de dinamització Torroella de Montgrí, Barcelona. 
 
-Mundet i Cerdan L. (2000), Informe sobre l'oferta comercial de l'Estartit, Departament de Geografia, Història i 
Història de l'Art, Universitat de Girona. 
 
 
 

Accions relacionades:  

Prioritat:  Mitja  Termini: Curt 

Responsabilitat seguiment i/o execució: ATME i AC 

 

Tipus d’acció: Estudis i plans i Gestió Cost estimat: 21.000 euros 

Finançament: ATME, DGCo 

 
Indicadors: 24. Proximitat de l'oferta comercial 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 5 
 

PROGRAMA  5.3. Potenciar un teixit econòmic equilibrat 
 
 
ACCIÓ 5.3.2. Crear un servei de promoció econòmica  
 
 

Objectiu: Fomentar i aglutinar les diferents actuacions municipals en matèria de promoció de 

l'activitat econòmica orientades principalment a fomentar la diversificació econòmica. 

 

Descripció: Els eixos bàsics del servei de promoció econòmica són la promoció del teixit 

industrial local i la captació de noves inversions de qualitat i el foment de l'ocupació. Es poden 

incorporar els següents àmbits de treball: 

 Servei d'empreses 

Es donarà informació sobre l'entorn econòmic i empresarial i assessorament sobre tràmits 

administratius, ajuts i subvencions, aspectes laborals i capacitació de recursos humans. 

 Viver d'empreses 

S'estudiarà la possibilitat de crear un viver d'empreses al polígon industrial de Torroella mitjançant 

una societat municipal amb capital aportat per l'Ajuntament. El viver d'empreses és una edificació, 

o un conjunt d'edificacions, on hi ha locals a disposició dels emprenedors de la zona. Aquests 

locals, ocupats temporalment a canvi d'un lloguer competitiu amb relació al seu entorn, poden ser 

ocupats per empreses de serveis (oficines) o per empreses industrials (tallers), segons les 

característiques funcionals del centre. Les empreses que vulguin accedir-hi s'hauran de cenyir a 

una sèrie de requisits (pla de viabilitat econòmica i tècnica, nova creació, domicili fiscal al 

municipi...). 

Els vivers ofereixen una àmplia oferta de productes i serveis de valor afegit destinats a facilitar el 

desenvolupament i creixement de les empreses de nova creació, tot potenciant els aspectes 

d'innovació i de valor afegit per a l'entorn local. Es tracta d'un conjunt de serveis logístics i 

administratius, recursos d'informació i telemàtics, accés al finançament, consultoria empresarial, 

formació i activitats de relació empresarial. 

Cal destacar que, a més d'aquests serveis que s'ofereixen des del propi viver, les sinergies i 

col·laboracions que es poden establir entre les diferents microempreses poden arribar a ser 

elements importants per a la seva competitivitat i estratègia de creixement.  

 Borsa de treball 

S'ampliarà la borsa de treball que es gestiona des del Punt Klau de l’Ajuntament i que està 

adreçada a la gent jove, per incloure-hi totes les persones que cerquen feina o millora d'ocupació. 
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A través d'aquesta borsa es gestionaran les ofertes/demandes de llocs de treball local juntament 

amb les del Servei Català de Col·locació. 

 Servei de formació, orientació i inserció laboral 

En aquest àmbit es treballarà per oferir cursos de formació ocupacional ajustats a les necessitats 

laborals del municipi.  

 

 

Accions relacionades: 6.3.2. i  5.3.3. 

Prioritat: Mitjana Termini: Curt 

Responsabilitat seguiment i/o execució: ATME, GENCAT (CIDEM), PT, sector empresarial, 
CCG 

Tipus d’acció: Gestió Cost estimat:  No es valora 

Finançament: ATME i GENCAT (CIDEM) 

Indicadors: 22. Dependència econòmica exterior, 23. Vulnerabilitat econòmica del municipi i 25. 
Taxa d'atur 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 5 
 

PROGRAMA  5.3. Potenciar un teixit econòmic equilibrat 
 
 
ACCIÓ 5.3.3. Crear un Consell Econòmic i Social  que integri i coordini tots 

els agents implicats (públics i privats)  
 
 

Objectiu: Integrar i coordinar tots els agents econòmics i socials (públics i privats) que tenen per 

objecte promoure una activitat econòmica equilibrada i de qualitat. 

 

Descripció: Aquest Consell Econòmic i Social ha d’integrar representants les associacions, 

sindicats i diferents sector econòmics implicats (turisme, indústria, comerç i agricultura) tan de 

Torroella com de l’Estartit. Les principals funcions del Consell seran: 

-Analitzar la situació social i econòmica del municipi. 

-Fer propostes de treball conjunt, elaborant plans estratègics de promoció econòmica. 

-Desenvolupar programes en el territori adaptats a la realitat local. 

 
 
 
 

Accions relacionades: 5.3.2., 7.1.4 

Prioritat:  Alta  Termini: Curt 

Responsabilitat seguiment i/o execució: ATME, sindicats, sector empresarial i CCBE 

 
 

Tipus d’acció: Gestió Cost estimat:  Organitzatiu i/o tècnic 

Finançament: - 

 
Indicadors: - 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 6 
 
PROGRAMA  6.1. Dotar el municipi dels serveis i equipaments necessaris per 

assegurar l’accés per igual a tota la població i complir amb el 
paper de capitalitat que té el municipi  

 
 
ACCIÓ 6.1.1. Garantir la permanència de les persones amb manca 

d’autonomia personal (gent gran, malalts crònics, …) en el 
seu domicili i la integració en el seu entorn  

 
 
Objectiu: Permetre la permanència en el seu entorn habitual a les persones que per diverses 

circumstàncies no es poden valer per elles mateixes i no disposen de recursos o del suport del 

nucli familiar. 
 

Descripció:   

a) Ampliar l’abast de les persones ateses i la dotació del servei a la llar. L’objectiu és 
realitzar un conjunt coordinat d'actuacions dirigides a proporcionar atencions personals, de 

caràcter urgent, d’ajuda a la llar i de suport social a aquelles persones o famílies que, per 

motius físics o socials, es troben en situació de mancança d'autonomia personal, temporal o 

permanent, per poder realitzar les tasques habituals de la vida quotidiana. 

En aquest context es proposa també incrementar el nombre de persones ateses pel servei 

d’alarma telefònica i fer un seguiment de les condicions d’habitabilitat en les que viuen les 

persones grans o amb discapacitats amb l’ajut del voluntariat. 

b) Ofertar habitatges tutelats i places en centres de dia que permetin combinar a les 
persones necessitades autonomia i assistència. 

 

 

 
Referències 
-Programa d'ajuts de suport a les persones amb dependències, dins del marc d'actuacions del programa 
"Viure en Família". Generalitat de Catalunya. Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS). 
-Llibre Blanc de la gent gran amb dependència, Dep. de Benestar Social, 2002, 
www.genvcat.net/benestar/ggac-dep/ggdependen.pedf  
-Pla Integral de la Gent Gran de Mataró, Ajuntament de Mataró, 2002, 
www.ajmataro.es/ajuntament/publidoc/pdsim/pgentgran02.pdf  
 
 

Accions relacionades: 6.1.2 

Prioritat:  Alta  Termini: Mitjà 
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Responsabilitat seguiment i/o execució: ATME, DBF, CCBE, OLCR  

Tipus d’acció: Gestió / Inversió Cost estimat: No valorat 

Finançament: ATME, DBF, CCBE 

Indicadors: 21.Equipaments assistencials per a la gent gran 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 6 
 
PROGRAMA 6.1. Dotar el municipi dels serveis i equipaments necessaris per 

assegurar l’accés per igual a tota la població i complir amb el 
paper de capitalitat que té el municipi 

 
 
ACCIÓ 6.1.2. Potenciar la xarxa de solidaritat veïnal creant una borsa de 

voluntariat  
 
 

Objectiu: Desenvolupar accions de voluntariat entre diferents col.lectius per afavorir la 

participació i donar suport a tasques de solidaritat.  
 
 
Descripció: Crear i gestionar una borsa de voluntariat formada per persones que vulguin fer una 

tasca o un servei cívic, social o d’interès general de manera lliure i gratuïta. En aquests moments 

membres de diferents associacions o entitats estan fent aquesta tasca, com Creu Roja, que té 

unes 36 persones que sustenten les seves activitats. Aquesta borsa ha de permetre donar suport a 

aquestes entitats,  coordinant i mobilitzant diferents col·lectius i generacions que interactuin a 

l’entorn de projectes diversos de caràcter bàsicament social, ja siguin generats per les 

associacions i entitats del municipi o per altres organismes. Algunes de les tasques que podrien 

dur a terme les persones que integressin la xarxa serien: 
 Fer companyia a gent gran que viu sola. 

 Portar un control de les condicions d’habitabilitat de la gent gran o amb discapacitats.  

 Realitzar una tasca de suport a les mares que treballen. 

  
 
Referències 
-Institut Català del Voluntariat (INCAVOL), www.voluntariat.org   
 

Accions relacionades: 6.1.1 

Prioritat :  Baixa  Termini: Curt 

Responsabilitat seguiment i/o execució: ATME, OLCR, CP i Associacions i entitats del municipi, 

INCAVOL 

Tipus d’acció: Participació, educació i 
difusió 

Cost estimat: Organitzatiu i/o tècnic 

Finançament: ATME, DBF, CCBE 

 
Indicadors: - 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 6 
 
PROGRAMA  6.1. Dotar el municipi dels serveis i equipaments necessaris per 

assegurar l’accés per igual a tota la població i complir amb el 
paper de capitalitat que té el municipi  

 
 

ACCIÓ 6.1.3. Avaluar el dèficit del municipi en alguns equipaments concrets 
per donar resposta a les noves demandes i reforçar alguns 
serveis en èpoques de màxima afluència  

 
 

Objectiu: Completar la xarxa de serveis i equipaments que ofereix el municipi responent a les 

pròpies necessitats i al seu paper com a capçalera de l’àrea del Baix Ter i centre turístic.   

Descripció: Cal valorar alguns equipaments que o són inexistents o es demostren com a 

insuficients donada la creixent demanda que es produeix al municipi. En principi s’hauria de tenir 

en compta els següents:   

 Guarderia pública al nucli urbà de Torroella. 

 Ampliació de places geriàtriques. 

 Ampliació del serveis del centre d’atenció primària de l’Estartit. 

 Alberg d’acollida per persones en situació d’extrema pobresa.   

 

 
 
 
 

Accions relacionades:  

Prioritat:  Mitjana  Termini: Mitjà 

Responsabilitat seguiment i/o execució: ATME, BSF, DE 

Tipus d’acció: Gestió/inversió Cost estimat: No valorat 

Finançament: ATME, DBF, CCBE 

 
Indicadors: 21.Equipaments assistencials per a la gent gran 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 6 
 

PROGRAMA  6.2. Anticipar una resposta integradora a la immigració a través d’un 
pacte per la convivència 

 
 
ACCIÓ 6.2.1. Afavorir els processos de coneixement mutu i convivència 

intercultural  
 
 
Objectiu: Afavorir els processos de coneixement mutu i relació intercultural en l’àmbit educatiu i 

en les activitats i espais públics del municipi per tal d’assolir un bon grau de convivència i millorar 

la cohesió social al municipi. 
 

Descripció: La convivència i el respecte entre persones d’orígens culturals diferents obliga a 

pensar sobre com s’ha de promoure la integració de totes les persones, respectant les diferències, 

però alhora, en el marc d’un projecte comú que permeti ser membre de la societat en igualtat de 

llibertats i d’oportunitats. Per aquesta raó seria convenient que es redactés un “pacte per a la 

convivència” amb el compromís dels seus signants per treballar per un model basat en la cohesió 

social, en la convivència, en la ciutadania i en la igualtat d’oportunitats, i que respongui a les noves 

necessitats i canvis que representa la immigració. 
Dins aquest marc, l’acció proposada s’ha d’assolir treballant des de diferents fronts com són: 

 Col·laborar amb els serveis educatius per facilitar la integració escolar i la socialització de 

nens i joves.  

 Facilitar l’accés dels infants i joves a l’esport i el lleure afavorint la seva participació en les 

activitats d’esport de base i extraescolars de clubs i escoles.  

 Facilitar el coneixement de l’entorn i la socialització dels adults a través de la formació d’adults, 

l’aprenentatge del català, cursos d’alfabetització, etc.  

 Potenciar l’intercanvi cultural al municipi tenint en compte les manifestacions culturals d’altres 

països, fomentant la participació dels col·lectius residents en el dissenys de la programació 

d’activitats culturals,…  

 Avaluar el serveis o projectes específics que donin resposta a les necessitats d’aquest 

col.lectiu. 
 
 
 
Referències  

-Pla interdepartamental d’Immigració, 2001-2004, Generalitat de Catalunya, 
www.gencat.net/presidencia/immigracio/plaimmig.htm  
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-El Pacte per a la Noca Ciutadania a Mataró i Pla Municipal per a la Nova Ciutadania, Ajuntament de Mataró, 
juny 2001 www.ajmataro.es/ajuntament/publidoc/ pdsim/pnovaciutadania.pdf 
 
 

Accions relacionades: 6.2.2, 6.2.3 

Prioritat:  Alta  Termini: Curt 

Responsabilitat seguiment i/o execució: ATME, Associacions i entitats del municipi, Centres 

d’ensenyament, DE, SI  

Tipus d’acció: Gestió / Participació, 
educació i difusió 

Cost estimat: No valorat 

Finançament: - 

 
Indicadors: - 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 6 
 

PROGRAMA  6.2. Anticipar una resposta integradora a la immigració a través d’un 
pacte per la convivència 

 
 

ACCIÓ 6.2.2. Promocionar i donar suport als nuclis associatius d’immigrants 
com a pas previ a la normalització de la seva presència social  

 
 

Objectiu: Oferir suport a les entitats i dotar-les dels recursos necessaris per a que puguin fer 

l’acollida i primera orientació dels nouvinguts, així com les activitats que programin. 
 
 

Descripció:  

 Oferir suport de tipus logístic, tècnic i humà, tant per a la millora de funcionament de les 

associacions existents com per a la creació de noves associacions.  

 Facilitar la realització dels programes d’activitats de les associacions. 
 
 
 
 
 

Accions relacionades: 6.2.1 i 6.2.3 

Prioritat :  Baixa  Termini: Curt 

Responsabilitat seguiment i/o execució: ATME, Associació d’Immigrants del Baix Empordà 

Associacions de Musulmans i amics de Torroella de Montgrí 

 

Tipus d’acció: Participació, educació i 
difusió 

Cost estimat:  No valorat 

Finançament: ATME 

 
Indicadors: - 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 6 
 
PROGRAMA  6.2. Anticipar una resposta integradora a la immigració a través d’un 

pacte per la convivència  
 
 

ACCIÓ 6.2.3. Facilitar l’accés a la informació i als serveis  
 

Objectiu: Informar, orientar i assessorar als nouvinguts i donar-los a conèixer els diferents 

serveis municipals i d’altres, per tal que puguin accedir-hi i utilitzar-los amb normalitat. 

 
Descripció: Es tracta de garantir a aquesta població un accés normalitzat i en igualtat de 

condicions que la resta de ciutadans als serveis i recursos socials, adequar, quan calgui, aquests  

serveis a les necessitats de la immigració i  formar els professionals per poder atendre 

convenientment la població immigrant. En aquest sentit seria convenient: 

a) Establir una coordinació entre els diferents serveis i entitats que fan tasques 
d’informació i orientació. L’objectiu és rendibilitzar recursos i esforços i poder augmentar 

l'oferta de serveis  plantejant la intervenció de manera més globalitzadora i efectiva. 

b) Dissenyar uns itineraris tipus (a nivell de documentació), que serveixin als tècnics 

municipals, professionals i entitats com a punt de referència a l’hora d’orientar als immigrants i 

que permetin adreçar-lo al servei adient per a cada necessitat. 

c) Editar en vàries llengües una “guia d’acollida” o “guia útil” pels nouvinguts sobre el 
municipi, de quins drets gaudeixen i quins deures han de complir. La guia hauria de facilitar 

igualment informació sobre tots els serveis que poden requerir les persones: dependències 

municipals, sanitàries, d'assessorament jurídic, d'atenció a persones estrangeres, de formació 

i orientació laboral i d'ensenyament.  

d) Col·laborar i donar suport als serveis d’atenció sanitària per tal de garantir l’entesa entre 

les persones nouvingudes i els professionals que els han d’atendre. 

e) Potenciar la figura del mediador intercultural per tal de facilitar l’accés als recursos i serveis 

i el diàleg i la interrelació entre la població nouvinguda i els professionals que els han 

d’atendre.   

 

Referències 

-“Guies d’acollida municipal“ del Dep. de Governació i Relacions Institucionals; Secr. d’Immigració del Dep. de 
la Presidència i Dep. Benestar Social  www.gencat.es/sial/servei-local i "Guia útil per a persones nouvingudes 
a Vilanova i la Geltrú", Aj. de Vilanova i la Geltrú. 
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Accions relacionades:  6.2.1, 6.2.2 

Prioritat :  Mitjana Termini: Curt 

Responsabilitat seguiment i/o execució: ATME, DP-SI, DBS, CCBE, CP, ALCR 

Tipus d’acció: Gestió/ Inversió Cost estimat:  a) i b) organitzatiu i/o tècnic, c) 
6.000 euros, e) no valorat 

Finançament: ATME, DP-SI,DBF, CCBE 

Indicadors: - 
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 LÍNIA ESTRATÈGICA 6 
 

PROGRAMA  6.3. Afavorir la inserció social dels joves, fomentant els seu potencial 
solidari i creatiu  

 
 
ACCIÓ 6.3.1. Impulsar i difondre activitats que afavoreixin la participació 

dels joves en organitzacions i entitats socials, culturals, 
polítiques o de voluntariat  

 
 

Objectiu: Fer participar els joves en el desenvolupament local i satisfer les seves necessitats 

com a col.lectiu.  

 
Descripció:  

 Crear un Consell de Joves per promoure la seva participació i recollir opinions i propostes que 

permetin incloure la seva visió en la construcció del municipi. 

 Fomentar les entitats i associacions juvenils dotant-les d’espai de trobada i d’ajuts per 

activitats.   

 Impulsar la participació dels joves en associacions diverses.  

 Utilitzar els mitjans de comunicació local (radio, revista, web) com a espais de participació i 

expressió dels joves. 

 Garantir l’accés a la informació i a les noves tecnologies a través de promocionar el “Punt 

Klau” i espais complementaris equipats amb ordinadors i connexió a internet. 
 
 
 
Referències 
-Pla Nacional de Joventut de Catalunya, Joves 2010,   Secretaria General de Joventut, Generalitat de 
Catalunya, www3.gencat.net:81/joventut/docs/llibrepnj.pdf  
- Consell de la Joventut de Barcelona,  www.cjb.org/   
- Pla integral de Joventut, Ajuntament de Mataró, 1998 www.ajmataro.es/ajuntament/publidoc/
 
 
 
 

Accions relacionades: 6.3.3. 

Prioritat :  Baixa  Termini: Curt 

Responsabilitat seguiment i/o execució: ATME, SGJ 
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Tipus d’acció: Participació, educació i 
difusió / Inversió 

Cost estimat:  12.000 euros 

Finançament: ATME, SGJ 

Indicadors: - 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 6 
 

PROGRAMA  6.3. Afavorir la inserció social dels joves, fomentant els seu potencial 
solidari i creatiu  

 
 
ACCIÓ 6.3.2. Garantir una formació adaptada a la realitat del mercat laboral 

local i donar orientació i informació per a la inserció laboral  
 
 
Objectiu: Augmentar les possibilitats d’integració dels joves en el món laboral. 
 

Descripció:  

 Treballar la possibilitat de crear mòduls formatius relacionats amb el sector turístic que 

permetin una millor integració en el mercat local i incrementar la professionalitat del personal del 

sector i la qualitat del serveis. Introduir  cicles Formatius de formació professional, de grau mitjà i 

de grau superior, pertanyent a la família professional d’Hostaleria i Turisme.  

 Implicar el sector empresarial en els processos de formació. 

 Reforçar la borsa de treball per a joves Ocupa’t.com, que en aquests moments es gestiona 

des del Punt Klau en col·laboració amb Caritas, creant  mecanismes de  coordinació entre els 

centres educatius i el sector empresarial. 
 
 
 
 
 
 

Accions relacionades: 5.3.2, 5.3.3 

Prioritat :  Mitjana Termini: Curt 

Responsabilitat seguiment i/o execució: ATME, IES Montgrí, IES Guillem de Montgrí, DE, 

Sector empresarial 

Tipus d’acció: Gestió / inversió Cost estimat:  No valorat 

Finançament: ATME, DE  

 
Indicadors: 20.Grau de formació de la població, 25.Taxa d’atur 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 6 
 

PROGRAMA  6.3. Afavorir la inserció social dels joves, fomentant els seu potencial 
solidari i creatiu  

 
 

ACCIÓ 6.3.3. Prevenir situacions i conductes de risc en els joves promovent 
actituds positives i saludables  

 
 
Objectiu: Promoure estils de vida saludables entre els joves prevenir les situacions de risc i 

aplicar mesures preventives necessàries. 
 

Descripció:  

 Ampliar els serveis d’orientació, assessorament i atenció als joves i les seves famílies. 

 Avaluar la necessitat de crear la figura d’educador de carrer, que faciliti la detecció dels casos 

difícils, el seu apropament i orientació. 

 Realitzar campanyes d’informació i educació sobre la prevenció de toxicomanies i altres 

conductes de risc.    

 
 
Referències 
- Campanyes de prevenció del Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya,  

www.gencat.net/sanitat/portal/cat/toc_drogues.htm  
- Guia de salut per a Joves, www.gencat.net/sanitat/portal/cat/cssajo00.htm  
 
 
 

Accions relacionades: 6.3.1 

Prioritat:  Alta Termini: Curt 

Responsabilitat seguiment i/o execució: ATME, DE, DSSS, UEC, UBASP, CP, CE, AMPA’s  

Tipus d’acció: Participació, educació i 
difusió / Gestió 

Cost estimat:  No valorat 

Finançament: ATME, DSSS, DE  

 
Indicadors: - 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 6 
 

PROGRAMA  6.4. Promoure habitatge públic i de lloguer  
 
 

ACCIÓ 6.4.1. Promoure habitatge públic nou i de lloguer per persones amb 
rendes baixes i població jove 

 
 
Objectiu: Poder identificar el parc d’habitatge privat i poder facilitar-lo el seu accés, en unes 

condicions favorables, a aquelles persones i/o col·lectius que per les seves mancances 

socioeconòmiques tenen dificultat d’accedir-hi. 
 

Descripció:  

a) Fer un cens d’habitatges buits susceptibles de ser ocupats. L’estudi que es proposa hauria 

d’avaluar bàsicament: 

-la quantitat real d’habitatge buit, 

-la seva localització (cal veure si es concentra en barris o carrers del municipi), 

-els motius pels quals es troba vacant (futura ocupació, el pot llogar però a un preu massa 

baix, per llogar-lo caldria realitzar obres però no en vol fer, etc.), 

-característiques (superfície, el grau de conservació, instal·lacions actuals,..)  

-la necessitat d’obres per tal de ser habitable i el seu cost aproximat, 
-la disponibilitat del propietari per llogar l’habitatge. 

b) Crear la figura d’un intermediari d’habitatges que tindria com a funcions:  

- Analitzar les necessitats reals i estudiar fórmules de mediació entre les parts. L’idea és oferir 

als propietaris garanties en el cobrament del lloguer i el manteniment de l’habitatge a través 

d’assegurances multirisc, gestió gratuïta del lloguer o compra,… I al comprador o llogater 

que el preu del lloguer s’ajusti a les característiques de l’habitatge,…  

- Coordinar i cercar ajudes i subvencions de les diferents administracions. 

c) Establir mecanismes per crear una borsa d’habitatges destinats a lloguers d’ús social. 

d) Establir una línia d’ajuts o incentius fiscals per a la rehabilitació de façanes i de la seva 

estructura en tots els edificis catalogats, que tinguin per objectiu posar habitatge recuperat en el 

mercat.  
 
 
Referències 

- Pla Català d’Habitatge 2002-2007, Generalitat de Catalunya, Dep. de Política Territorial i Obres Públiques 
www.gencat.net/ptop/infohabot/index.htm .  
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-Programa Habitatge Jove, Generalitat de Catalunya, Secretaria General de Joventut, 
www.habitatgejove.com/serveis.htm  
- Ordenança reguladora de les mesures de foment d’activitats econòmiques i de rehabilitació d’edificis situats 
en llocs d’interès històric-patrimonial, Ajuntament de Torroella de Montgrí, 2001. 
 
 

Accions relacionades: 5.1.2 

Prioritat:  Alta  Termini: Curt 

Responsabilitat seguiment i/o execució: ATME, DPTOP, SGJ 

 

Tipus d’acció: Gestió/Inversió Cost estimat:  No valorat 

Finançament: ATME, DPTOP, SGJ 

 
Indicadors: 18.Grau d’ocupació de l’habitatge 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 6 
 

PROGRAMA  6.5. Integrar la població estacional a la vida sociocultural del municipi  
 
 

ACCIÓ 6.5.1. Elaborar un cens de segons residents  
 
 

Objectiu: Conèixer el nombre real de persones que tenen com a segona residència un habitatge 

del municipi. 
 

Descripció:  Estadísticament existeix molt poca informació sobre el fet de la segona residència. 

A nivell oficial cada deu anys es realitza, juntament amb el cens de població,  el cens d’habitatges  

que dóna informació exclusivament sobre la tipologia d’habitatges. En aquest cas, però, es 

tractaria d’elaborar un qüestionari per conèixer el nombre de segones residències però també els 

usuaris que utilitzen d’una manera més constant aquests habitatges, amb el grau d’ocupació per 

mesos, l’ús que se’n  fa dels serveis i equipament municipals,….   
 
 
 
 
Referència  
-Cens d’habitatges, 2001,  www.idescat.es  (pendent d’incorporar)    
 
 

Accions relacionades: 6.5.2 

Prioritat: Baixa Termini: Curt 

Responsabilitat seguiment i/o execució: ATME 

 

Tipus d’acció: Plans i Estudis Cost estimat:  6.000 euros 

Finançament: ATME 

 
Indicadors: 18. Grau d’ocupació de l’habitatge 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 6 
 

PROGRAMA  6.5. Integrar la població estacional a la vida sociocultural del municipi  
 
 

ACCIÓ 6.5.2. Afavorir la interrelació mitjançant campanyes d’informació i 
acostament a la vida social i cultural del municipi 

 
 

Objectiu: Impulsar la integració del turisme residencial en l’activitat socioeconòmica del municipi. 
 

Descripció: La informació sobre la població de segones residències ha de permetre, per una 

banda facilitar la comunicació entre l’ajuntament i els propietaris o usuaris d’aquests habitatges, 

amb l’objectiu de integrar els segons residents en les activitats dels municipi. En aquest sentit 

s’hauria de:  

 Organitzar i fomentar activitats específiques orientades a aquest turisme residencial. 

 Realitzar campanyes d’informació i apropament d’aquests segons residents a les activitats 

realitzades per al propi municipi.  
 
 
Referència  
-Pla de desenvolupament turístic sostenible de les comarques gironines, Patronat de Turisme Costa Brava-
Girona. 
 

Accions relacionades: 6.5.1  

Prioritat: Baixa  Termini: Mitjà 

Responsabilitat seguiment i/o execució: ATME 

 

Tipus d’acció: Participació, educació i 
difusió 

Cost estimat:  No valorat 

Finançament: ATME 

 
Indicadors: - 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 6 
 

PROGRAMA  6.6. Afavorir la consolidació i articulació del teixit associatiu 
 
 

ACCIÓ 6.6.1. Crear un Consell d’entitats ciutadanes i voluntariat  
 
 

Objectiu: Fomentar la participació, facilitar l’intercanvi d’experiències, fer propostes i impulsar la 

coordinació entre les entitats i entre aquestes i l’Ajuntament. Fer partíceps les associacions i 

entitats del procés cap a la sostenibilitat. 
 

Descripció: El teixit associatiu és un dels elements més actius en els processos participatius de 

desenvolupament comunitari. Al municipi existeix un nombre considerable d’entitats i associacions, 

tanmateix es fa necessària una major coordinació i comunicació entre les mateixes entitats i entre 

aquestes i l’administració local. Per això es proposa la creació d’un consell o comissió d’entitats,  

associacions i voluntariat del municipi, que també hauria d’estar representada en el Consell o 

Fòrum permanent de l’Agenda 21 (veure Acció, 7.13 i 7.1.4).      

En aquest sentit, des de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament s’està treballant per a la creació d’una  

coordinadora local d’associacions: TECLA (Torroella i l’Estartit Coordinadora Local 

d’Associacions). Aquest projecte, que es pretén desenvolupar amb un treball conjunt amb les 

entitats i associacions al llarg del 2003,  ha de ser una eina fonamental per la dinamització, gestió i 

planificació de les activitats associatives del municipi.  
 
 
 

Accions relacionades: 6.1.2, 6.6.2, 6.6.3, 7.1.3 i 7.1.4 

Prioritat:  Alta Termini: Curt 

Responsabilitat seguiment i/o execució: ATME, Associacions i entitats del municipi 

 

Tipus d’acció: Participació, educació i 
difusió 

Cost estimat: Organitzatiu i/o tècnic 

Finançament: - 

 
Indicadors: - 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 6 
 
PROGRAMA 6.1. Afavorir la consolidació i articulació del teixit associatiu 
 
 
ACCIÓ 6.6.2.  Crear un Hotel d’Entitats 
 
 

Objectiu: Disposar d’un equipament cívic que facilita a les entitats suport d’infrastructura, gestió i 

millora administrativa, així com ha de crear un espai d’interrelació que faciliti la comunicació i el 

coneixement de les diferents entitats i associacions del municipi .  
 
 

Descripció: L’Hotel d’Entitats és un  equipament destinat a donar suport a associacions i entitats 

sense ànim de lucre a través de diferents línies de col·laboració. L’Hotel ha de facilitar el treball 

associatiu i l'accés als serveis i mitjans per al seu desenvolupament i millora del moviment 

associatiu i fins i tot pot donar lloc a la creació de federacions que agrupin diverses associacions. 

Aquest equipament, per tant,  ha de donar suport logístic i tècnic i oferir un espai de gestió i 

prestació de serveis comuns materials i formatius. Alguns del serveis dels que hauria de disposar 

seria: servei de bústia i recollida de missatges, espais per a reunions, fotocopiadora, telèfon, fax, 

equips informàtics i connexió a internet, pantalla i projector de diapositives i transparències, 

armaris per guardar material, punt d’informació. 
 
En aquests moments, des de l’Àrea de Cultura i Joventut de l’Ajuntament està elaborant un 

projecte perquè la casa Pastor -atès que el Museu del Montgrí i del Baix Ter a partir d’inicis de 

2003 deixa d’estar localitzat en aquest edifici-, passi a ser la seu de l’Àrea de Cultura i del Servei 

de Català, i alhora convertir la resta de les dependències en l’Hotel d’Entitats.  

 
 
 

Accions relacionades:  

Prioritat:  Mitjana Termini: Curt 

Responsabilitat seguiment i/o execució: ATME 

 

Tipus d’acció: Inversió Cost estimat: 18.500 euros, més cost de 

funcionament no valorat 

Finançament: ATME 

 
Indicadors:- 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 6 
 
PROGRAMA 6.1. Afavorir la consolidació i articulació del teixit associatiu 
 
 

ACCIÓ 6.6.3.  Facilitar la utilització d’espais o equipaments de titularitat 
pública per a la realització d’activitats de les associacions  

 
 

Objectiu: Garantir que les entitats puguin realitzar el seus programes d’activitats i fer un ús 

eficient dels espais i equipaments públics.  
 

Descripció:  

 Crear una base de dades per tal de conèixer les característiques i utilitats dels diferents 

equipaments municipals i facilitar la seva gestió i demanda:  

Aquesta base hauria de tenir informació sobre:  

- Característiques de les infrastructures actuals (superfícies, estat de conservació, núm. 

d’espais/aules, potencialitats, etc.) 

- Usos actuals (entitats que l’utilitzen, utilitats, horaris, etc.)  

- Grau de satisfacció dels usuaris (principalment de les entitats que l’utilitzen) i principals 

mancances detectades. 

 Donar a conèixer a totes les entitats i associacions la disponibilitat d’aquests espais.  
 

L’Àrea de Cultura de l’Ajuntament ja disposa de bona part d’aquesta informació. Es tracta de 

completar-la i elaborar una base que permeti optimitzar l’ús de cadascun dels equipaments i 

planificar la prioritat de nous espais.  
 
 

Accions relacionades: 6.6.1, 6.6.2 

Prioritat:  Baixa  Termini: Curt 

Responsabilitat seguiment i/o execució: ATME 

 

Tipus d’acció: Gestió Cost estimat:  Organitzatiu i/o tècnic 

Finançament: - 

 
Indicadors: - 
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agLÍNIA ESTRATÈGICA 7 
 
PROGRAMA 7.1. Crear els mecanismes i els instruments per implementar el Pla 

d’Acció i donar  continuïtat al procés   
 
 
ACCIÓ 7.1.1. Crear l’Oficina de l’Agenda 21 i la figura d’un responsable  
 
 

Objectiu: Dinamitzar la implementació del Pla d’Acció Local per a la Sosteniblitat i fer el seu 

seguiment. 
 

Descripció: L’Oficina de l’Agenda 21 ha de ser un espai específic amb un tècnic superior 

responsable dependent de l’Ajuntament, preferentment de l’àrea d’alcaldia per tal de garantir una 

major  transversalitat. Des de l’Oficina s’han de coordinar totes les tasques de recerca i 

comunicació del Pla d’Acció, així com la compaginació de les diferents activitats i campanyes 

d’informació, formació i sensibilització entorn de l’Agenda 21 Local. L’existència d’aquest espai 

físic i d’un tècnic responsable ha de permetre també aconseguir una major participació ja que els 

ciutadans disposen d’un lloc concret on dirigir les seves opinions i propostes. 

En concret les funcions principals de l'Oficina haurien de ser:  

1. Actuar com a connector entre la població,  el Consell o Fòrum permanent de l’A21, les 

diferents comissions de treball i l'Ajuntament o Comissió de Tècnics en tot allò que faci 

referència a la implementació de l’Agenda 21 i del Pla d’Acció del municipi .  

2. En un primer moment, ajudar a organitzar el Consell o Fòrum permanent de l’A21 i les 

comissions sectorials de treball.  

3. Trobar promotors o voluntaris que actuïn com enllaços en cadascun dels diferents 

comissions sectorials de treball. Impulsar i coordinar el procés participatiu fins que sigui assumit 

de forma natural per les diferents comissions i la ciutadania.  

4. Animar l'assistència a les reunions, assegurant la circulació d’informació, expressada en un 

llenguatge clar, amb temps suficient per treballar-la (tant abans de les reunions com després i 

entre elles). Atendre i recopilar els suggeriments i dades aportades pels integrants del consell i 

comissions. 

5. Donar recolzament i assessoria tècnica, posar la informació i els recursos materials a 

disposició dels membres del Consell permanent, de les comissions sectorials  i de qualsevol 

ciutadà o ciutadana, grup o organització interessada.    

6. Difondre tota la informació de la gestió i execució del Pla d’Acció. 

7. Ajudar a cercar finançament per als projectes del Pla.  
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8. Atendre les consultes, propostes i totes les crítiques constructives.  

9. Donar suport material per a la realització de les diferents campanyes (cartes, convocatòries, 

pancartes informatives, notes de premsa, informes, etc.).  

10. Realitzar el pla de seguiment del Pla d’Acció. 

 

Referències  
-Fundació Castelldefels 2001, www.fundc21.org  
-Oficina Agenda 21 d’Igualada, www.aj.igualada.net/editables/ajuntament/mediambient/agenda21.atm    
-M.L. Fabra,  Dossier de formació de facilitadors. Tècniques i recursos per facilitar la participació en els grups, 
UAB-Agenda 21 Barcelona.  www.bcn.es/agenda21/A21_text/Dossier_facilitadors.doc  

 

Accions relacionades:  

Prioritat:  Alta  Termini: Curt 

Responsabilitat seguiment i/o execució: ATME 

Tipus d’acció: Inversió Cost estimat:  30.000 euros/anuals 

Finançament: ATME 

Indicadors: - 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 7 

 
PROGRAMA 7.1. Crear els mecanismes i els instruments per implementar el Pla 

d’Acció i donar  continuïtat al procés   
 
 
ACCIÓ 7.1.2. Crear una Comissió de tècnics dins l’Ajuntament   
 
 

Objectiu:  Gestionar de forma transversal i integrada totes les propostes del Pla d’Acció.  
 

Descripció: Crear una comissió integrada per diferents tècnics de l’ajuntament directament 

implicats en la gestió ambiental del municipi. Aquesta comissió ha de permetre treballar de forma 

transversal per poder anar complint i tirant endavant les propostes i els projectes establerts en 

l’Agenda 21. Les principals àrees que han de constituir aquesta comissió són la de Medi Ambient, 

Urbanisme-Serveis Tècnics, Turisme, Patrimoni i promoció econòmica, Serveis socials i Cultura. 

La comissió ha d’estar coordinada per l’Oficina de l’Agenda 21.  

Aquesta comissió haurà de col·laborar i aportar la informació tècnica necessària que sigui 

requerida pel Consell o Fòrum permanent de l’Agenda 21 o de les diferents comissions sectorials 

(veure 7.1.3 i 7.1.4). 

   

 
 

Accions relacionades: 7.1.1, 7.1.3, 7.1.4 

Prioritat:  Alta  Termini: Curt 

Responsabilitat seguiment i/o execució: ATME 

Tipus d’acció: Gestió Cost estimat:  - 

Finançament: - 

 
Indicadors: - 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 7 
 
PROGRAMA  7.1. Crear els mecanismes i els instruments per implementar el Pla 

d’Acció i donar continuïtat al procés  
 
 
ACCIÓ 7.1.3. Crear un Consell o Fòrum permanent de l’Agenda 21  
 
 

Objectiu: Disposar d’un instrument regular i estable per estructurar i dinamitzar la participació 

ciutadana, millorar les actuacions i assolir el màxim suport per a la seva execució.  
 

Descripció: El Consell o Fòrum s’ha de crear com un grup de treball estable consultiu i 

propositiu, impulsat per iniciativa municipal, i per tant ha de tenir un caràcter oficial i  disposar d’un 

reglament propi i d’un pressupost mínim de funcionament. S’haurà d’organitzar primer un Consell 

transitori que redacti les bases del reglament, a partir d’una convocatòria municipal a les entitats i 

ciutadania que ha participat en el procés d’elaboració del Pla d’Acció.  

La  composició del Consell o Fòrum: 

 Ha de ser representativa a nivell ciutadà i polític, integrant tots els sectors socioeconòmics, 

amb representants que tinguin credibilitat al seu sector i fora d'ell.  

 Es convenient que es treballi a dos nivells: el plenari i les comissions de treball sectorial (veure 

7.2.4), assegurant una bona comunicació entre ambdós. En aquest sentit el Consell 

permanent ha de tenir un presència equilibrada de les diferents comissions sectorials.  

 

Les funcions Consell o  Fòrum han de ser: 

 Rebre, debatre i posar en comú les diferents actuacions que s’han de portar a terme seguint el 

Pla d’Acció Local o noves propostes que puguin sortir de les comissions sectorials de treball. 

 Fer propostes de priorització de les diferents actuacions del Pla d’Acció Local o proposar-ne 

de noves.  

 Organitzar la discussió i la consulta amb els diferents sectors ciutadans i econòmics de la 

localitat.  

 Proposar debats i altres activitats obertes a la participació i sensibilització de tothom.  

 Canalitzar informació i idees entre l’ajuntament i la població.  

 Donar suport a iniciatives ciutadanes per a la preservació o protecció del medi ambient. 

 Servir d’enllaç amb organismes públics o privats que puguin ajudar a portar a terme iniciatives 

innovadores en l’àmbit de la sostenibilitat.  

 Valorar periòdicament la pròpia activitat del Consell.  
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 Mesurar els progressos en l’aplicació del Pla d’Acció.  

  

  El  funcionament del Consell o Fòrum ha de:  

 Seguir un procés obert i transparent.  

 Mantenir una periodicitat regular.  

 Marcar uns objectius concrets i clars.  

 Elaborar pautes de funcionament per consens entre els seus membres, amb suficient 

flexibilitat per poder fer front a nous reptes i a situacions imprevistes.  

 Tenir la llibertat per controlar, assessorar i desafiar el govern municipal quan sigui necessari.  

 Convocar reunions obertes quan sigui convenient (tema polèmic, assumpte que provoca 

interès i pot atreure participació amplia, etc.).  

 Tractar qüestions immediates amb accions concretes i mesurables, però abastar també les 

qüestions complexes, de llarg termini, basant-se en els èxits assolits a curt i mig termini.  

 Prendre’s el temps necessari per tractar problemes complexos i assegurar-se que les 

solucions funcionin.  

 
 
 

Accions relacionades: 7.1.1, 7.1.4 

Prioritat:  Alta  Termini: Curt 

Responsabilitat seguiment i/o execució: ATME, Associacions i entitats, Sector econòmic, 

ciutadania en general 

 

Tipus d’acció: Participació, educació i 
difusió 

Cost estimat:   No valorat  

Finançament: ATME 

 
Indicadors: - 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 7 
 
PROGRAMA  7.1. Crear els mecanismes i els instruments per implementar el Pla 

d’Acció i donar continuïtat al procés  
 
 

ACCIÓ 7.1.4. Impulsar Comissions de participació sectorial que haurien 
d’integrar la Comissió o Fòrum  permanent de l’Agenda 21  

 

 
Objectiu:  Crear comissions de participació per àmbits de treball per tractar de forma més 

acurada les diferents temàtiques i permetre una major participació i difusió .    
 

Descripció: Les comissions, igual que el Consell o Fòrum permanent han de ser oficialment 

reconegudes i amb un reglament de composició i de funcionament. Són també òrgans consultius i 

propositius.  

 La seva composició ha de ser diversa segons la temàtica, però ha de cercar la màxima  

representativitat dins els diferents col·lectius del teixit social i econòmic del municipi.   

 Han de permetre la participació i el treball de forma sectorial, el que comporta poder aprofundir 

en les diferents temàtiques que afecten la sostenibilitat del municipi i avançar en projectes 

concrets. Les seves aportacions hauran de ser transmeses al Consell o Fòrum permanent. 

 Les comissions han de poder generar, rebre i debatre informació sobre les diferents 

actuacions que s’han de portar a terme seguint el Pla d’Acció Local o noves propostes que 

puguin sorgir. Aquesta tasca hauria d’estar recolzada sempre que fos necessari per la 

Comissió Tècnica de l’Ajuntament i contrastada per la opinió d’especialistes o científics en 

matèries diverses. 

 Les comissions també poden ser el millor canal per informar i difondre els plantejaments del 

Pla d’Acció als diferents col·lectius i població en general. 

 Les comissions sectorials recomanades serien les següents: 
-Comissió local de seguiment per a la conservació i gestió del patrimoni natural i cultural  

-Comissió de medi ambient 

-Consell econòmic i social  

-Comissió  d'entitats ciutadanes i voluntariat 

-Consell escolar municipal 

-Consell de joves 
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En algun cas són comissions ja existents, per la qual cosa només caldria integrar-les en el Consell 

o Fòrum permanent i assumir els plantejaments del procés de l’Agenda 21 i del Pla d’Acció Local.   
 
 

Accions relacionades: 2.1.8, 5.3, 6.3.1, 6.6.1,  7.1.3  

Prioritat:  Alta  Termini: Curt 

Responsabilitat seguiment i/o execució: ATME, Associacions i entitats, Sector econòmic, 

ciutadania en general 

Tipus d’acció: Participació, educació i 
difusió 

Cost estimat:  No valorat 

Finançament: ATME 

 
Indicadors: - 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 7 
 
PROGRAMA  7.2. Educar per a la sostenibilitat 
 
 
ACCIÓ 7.2.1. Formular projectes educatius i elaborar material didàctic per 

donar a conèixer l’Agenda 21 i la seva adaptació pel cas de 
Torroella-l’Estartit 

 
 
 
Objectiu: Formular projectes educatius i elaborar material didàctic en relació a la sostenibilitat 

coordinant els recursos dels centres d’ensenyament, del Museu del Montgrí i del Baix Ter i de 

l’àrea de Medi Ambient. 
 

Descripció: En aquests moments cal destacar les diferents programacions que ja realitza 

l’Ajuntament del municipi a través de l’Àrea de Medi Ambient, del Museu del Montgrí i del Baix Ter 

i de l’empresa Associació Difusió del Patrimoni, que porta el monitoratge de tota una sèrie 

d’activitats ambientals (campanya Coast wathch, Projecte Rius,…) 

L’acció aniria encaminada a obrir noves vies de treball en temes d’educació ambiental:  

a) Elaborar recursos propis a partir de la informació de l’Agenda 21 sobre el municipi, fent 

incidència en aquells temes claus que afecten Torroella de Montgrí-l’Estartit i crear material 

didàctic (dossiers, fitxes, material audiovisual,…) adaptat a diferents nivells, per apropar la 

població al lloc.  

En aquesta línia, la Diputació de Barcelona posa a disposició als municipis que formen part de 

la Xarxa de ciutats i pobles cap a la Sostenibilitat a un cost molt baix les Agendes Escolars, 

que poden ser adaptades a cada municipi amb informació i recursos complementaris.  

b) Plantejar als centres educatius l’adhesió al Programa d’Escoles Verdes que gestiona la 

Generalitat de Catalunya. A través d’aquest programa l’escola segueix un procés de reflexió 

sobre el seu estat ambiental, es compromet a ambientalitzar el seu curriculum formatiu i, dins 

les seves possibilitats, a adequar la gestió del centre als principis de sostenibilitat. Els centres 

han de redactar el seu propi Pla de cohesió ambiental, amb uns projectes que es concreten en 

programes d’actuacions al llarg de dos cursos. Es necessària la implicació directe, en el 

desenvolupament del programa, d’almenys el 20% del professorat del centre. Als centres que 

el porten a terme se’ls reconeix el treball voluntari amb l’atorgament del distintiu d’Escola 

Verda  
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Referències 
- Xarxa de ciutats i pobles cap a la Sostenibilitat www.diba.es/xarxasost/cat/actu.htm  
-Recursos educatius oferts pel Departament de Medi Ambient sobre diferents temàtiques (aigua, aire, residus, 
parcs naturals, espais naturals, educació ambiental, qualitat ambietnal i mobilitat sostenible), 
www.gencat.es/mediamb/ea/recursos.htm.  
-Sobre Programa d’Escoles Verdes  www.gencat.es/mediamb/cedu_i.htm  
- J. Sureda i A. Mª Calvo: La xarxa Internet i l’educació ambiental. Primer catàleg de recursos per a l’educació 
ambiental a Internet. Versió web: www.uib.ws/depart/dceweb/interea/interea.htm  
 
 

Accions relacionades:  

Prioritat: Mitjana  Termini: Curt 

Responsabilitat seguiment i/o execució: ATME, CE, DE, AMPA’s 

 

Tipus d’acció: Participació, educació i 
difusió 

Cost estimat:  No valorat 

Finançament: ATME, DE 

 
Indicadors: - 
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 LÍNIA ESTRATÈGICA 7 
 

PROGRAMA  7.2. Educar per a la sostenibilitat 
 
 
ACCIÓ 7.2.2. Promoure campanyes permanents sobre temes d’educació 

ambiental i bona convivència  
 
 
Objectiu:  
 
Descripció:  
a) Realitzar campanyes específiques sobre diversos temes que es consideren claus per 

millorar la gestió del recursos naturals i la cohesió social. Algunes de les campanyes 

proposades són:  

 Estalvi d’aigua dels diferents sectors de la població (Veure fitxa 3.1.2) 

 Minimització de la producció de residus i augment del reciclatge (Veure fitxa 3.2.2.)  

 Foment de l'eficiència energètica i les energies renovables (Veure fitxa3.3.2.) 

 Mobilitat sostenible i segura (Veure fitxa 4.2.1.) 

 Bona convivència i civisme. Els objectius d’aquesta campanya serien:  

- Fomentar una cultura de respecte als altres, i una actitud de promoció d'aquest respecte 

entre els altres ciutadans i ciutadanes, com a elements essencials en la millora de la 

qualitat de vida i de la convivència. 

- Respectar l'espai col·lectiu: i Promoure una utilització responsable dels espais públics 

mitjançant la qual es garanteixi un bon ús per part de tots. Fomentar el sentiment de l'espai 

públic com a un bé comú a preservar i compartir respectuosament. 

Totes les campanyes s’haurien de fer sota l’anagrama de l’Agenda 21 de Torroella de 

Montgrí-l’Estartit i anar acompanyades de material com fullets o guies de bones pràctiques i 

recomanacions per a la població. 

b) Sumar-se a les campanyes ja institucionalitzades. Actualment, hi ha tot un seguit de dates 

assenyalades que serveixen per concentrar en un dia concret activitats al voltant d’un aspecte 

ambiental important. En aquest sentit cal també incentivar les entitats i els centres educatiu 

perquè s’hi afegeixin. Algunes d’aquestes dates serien:  
-2 de febrer: Dia Mundial dels Aiguamolls (Zones Humides) 
-5 de març: Dia Mundial de l’Eficiència Energètica 
-22 de març: Dia Mundial de l’Aigua 
-22 d’abril: Dia de la Terra 
-22 de maig: Dia Mundial de la Biodiversitat 
-5 de juny: Dia Mundial del Medi Ambient 
-22 de setembre: Dia sense Cotxes 
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Referències  
-Pla d’acció per al civisme, Ajuntament de Mataró, 2002 
www.ajmataro.es/ajuntament/publidoc/pdsim/placivisme.pdf  
 

Accions relacionades: 3.1.2, 3.2.2, 3.3.2, 4.2.1 

Prioritat :  Mitjana  Termini: Mitjà 

Responsabilitat seguiment i/o execució: ATME i organismes oficials relacionats en cada 

campanya 

Tipus d’acció: Participació, educació i 
difusió 

Cost estimat:  30.000 euros per campanya 

Finançament: ATME i organismes oficial relacionats en cada campanya 

 
Indicadors: 1. Racionalització i qualitat de l’aigua, 2.Consum públic d’aigua, 6.Producció neta de 
residus, 7.Utilització de la deixalleria municipal, 8.Consum net d’energia, 13. Dependència de 
l’automòbil, 14. Intensitat de trànsit a la xarxa viària, 15. Utilització del transport públic 
intermunicipal, 26 Qualitat ambiental de les activitats econòmiques. 
 

Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat 
Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat de Torroella de Montgrí-l'Estartit. CGPT-UdG 

 

202 



LÍNIA ESTRATÈGICA 7 
 

PROGRAMA  7.3. Millorar i incrementar els sistemes i instruments d'informació als 
ciutadans per tal de facilitar la participació i la conscienciació  

 
 
ACCIÓ 7.3.1. Publicar els resultats dels treballs del Pla d’Acció Local per a la 

Sostenibilitat per contribuir al coneixement del procés d’Agenda 
21  

 
 
Objectiu: Donar a conèixer a tota la població l’estat ambiental del municipi i les propostes del Pla 

d’Acció Local per a la Sostenibilitat.  
 
 
Descripció: Fer una publicació de caire divulgatiu, amb un format atractiu on s’expliqui de forma 

entenedora la necessitat d’aplicar processos de desenvolupament sostenible a nivell local, i on es 

doni a conèixer els resultats de la diagnosi ambiental i les propostes que es realitzen en el Pla 

d’Acció de Torroella-l’Estartit per millorar i avançar cap a la sostenibilitat al municipi . 

La publicació s’hauria de fer arribar a totes les cases del municipi de forma gratuïta, així com 

posar-la a disposició de visitants i turistes.    
  
 
 
 
 
 
 

Accions relacionades:  

Prioritat : Alta  Termini: Curt 

Responsabilitat seguiment i/o execució: ATME 

 

Tipus d’acció: Participació, educació i 
difusió 

Cost estimat:  4.000 euros 

Finançament: ATME 

 
Indicadors: - 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 7 
 

PROGRAMA  7.3. Millorar i incrementar els sistemes i instruments d'informació als 
ciutadans per tal de facilitar la participació i la conscienciació  

 
 
ACCIÓ 7.3.2. Difondre els treballs científics sobre sistemes naturals, 

biodiversitat, etc. existents al municipi  
 
 

Objectiu: Donar a conèixer i difondre els valors naturals del municipi, com a base per a un major 

respecte i protecció. 

 

Descripció: Seria convenient, obrir una col·lecció de publicacions que donessin continuïtat amb 

una periodicitat anual. La presentació de la publicació hauria d’anar acompanyada d’una jornada o 

cicle de conferències sobre la temàtica tractada a la publicació.  
 
 
 

Accions relacionades:  

Prioritat: Baixa  Termini: Curt 

Responsabilitat seguiment i/o execució: ATME, UdG, UB, CAT 

 
 

Tipus d’acció: Participació, educació i 
difusió 

Cost estimat:  9.000 euros/anuals 

Finançament: ATME 

 
Indicadors: - 
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 LÍNIA ESTRATÈGICA 7 
 

PROGRAMA  7.3. Millorar i incrementar els sistemes i instruments d'informació als 
ciutadans per tal de facilitar la participació i la conscienciació  

 
 

ACCIÓ 7.3.3. Crear mecanismes per un correcte intercanvi d’informació 
entre l’Ajuntament i la població  

 
 
Objectiu: Facilitar l’intercanvi d’informació i la comunicació entre l’administració local i la 

ciutadania. 
 

Descripció:   

 Buscar mecanismes que assegurin una correcta comunicació i distribució de la informació a tot 

el municipi i a tota la població permanent i estacional.  

 Crear espais estables i periòdics d’informació sobre els avenços del Pla d’Acció i iniciatives 

emmarcades en la Agenda 21 Local. 

 Utilitzar la ràdio municipal com a instrument d’informació i participació de la població 

promovent la col·laboració  dels joves i de la gent gran i creant programes específics de debat i 

de difusió dels principis de la sostenibilitat. 

 Utilitzar la nova web municipal com a punt d’informació i crear una bústia d’avisos i 

suggeriments. Fer el manteniment dins la web de l’espai dedicat a l’Agenda 21 realitzant una 

actualització  de les accions desenvolupades i del càlcul del sistema d’indicadors de 

sostenibilitat. 
  
 

Accions relacionades:  

Prioritat:  Alta  Termini: Curt 

Responsabilitat seguiment i/o execució: ATME 

 

Tipus d’acció: Participació, educació i 
difusió 

Cost estimat:  No valorat 

Finançament: ATME 

 
Indicadors: - 
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II. PLA DE SEGUIMENT: 
SISTEMA D'INDICADORS PER A LA 

SOSTENIBILITAT 
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INTRODUCCIÓ 
 

Els indicadors de sostenibilitat són un conjunt de paràmetres que permeten disposar 
d'un sistema de seguiment continuat per tal d'avaluar l'evolució dels aspectes clau en 
el procés de millora ambiental del municipi i de progrés cap a models de 
desenvolupament sostenible. També permet contrastar l'efectivitat de les polítiques i 
actuacions endegades en el marc del Pla d'Acció Local per a la Sostenibilitat. 

Atès que els indicadors de sostenibilitat són eines d'avaluació caldrà que reuneixin un 
seguit de condicionants i característiques: 

1. Que siguin fàcilment mesurables, de manera que es pugui efectuar l'examen amb 
una certa immediatesa i sense excessives complicacions de caràcter tècnic. 

2. Que siguin pràctics i comprensibles, a fi i efecte que assoleixin de forma efectiva el 
paper d'eines d'informació pública. La seva interpretació ha de ser rellevant tant 
per les classes dirigents, els quadres tècnics i la ciutadania en general. 

3. Que siguin descriptius i integrin el màxim nombre d'entrades, per tal que en un 
mateix indicador s'hi vegin reflectits com més aspectes ambientals millor, ja sigui 
directament o bé indirecta. 

L'existència dels indicadors ambientals i el seu ús com a instruments de control i 
avaluació ha de permetre, a banda d'efectuar un seguiment del grau d'ajust del Pla 
d'Acció que s'estableix, comparar experiències entre diferents comunitats i facilitar 
l'assistència mútua. 

El Sistema d'Indicadors de Sostenibilitat de Torroella de Montgrí-l'Estartit consta de 27 
indicadors que pretenen abastar els aspectes clau per avaluar la sostenibilitat del 
municipi. La majoria d’aquests formen part del Programa de suport de la Diputació de 
Girona per a la redacció de PALS (indicadors 1, 6, 8, 10, 12, 13 i del 17 al 26). La resta 
s'han establert a partir de les necessitats observades en l'elaboració del Pla d’Acció de 
Torroella de Montgrí-l'Estartit i recollint algun dels indicadors proposats per la Xarxa de 
Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, de la Diputació de Barcelona en el  seu Sistema 
municipal d'indicadors de sostenibilitat. 
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SISTEMA D'INDICADORS PER A LA SOSTENIBILITAT DE TORROELLA DE 
MONTGRÍ-L'ESTARTIT 
 

 

1. RACIONALITZACIÓ I QUALITAT DE L'AIGUA 
2. CONSUM PÚBLIC D'AIGUA 
3. INFILTRACIONS A LA XARXA DE SANEJAMENT 
4. QUALITAT DELS ECOSISTEMES DE RIBERA 
5. QUALITAT DE LES PLATGES 
6. PRODUCCIÓ NETA DE RESIDUS 
7. UTILITZACIÓ DE LA DEIXALLERIA MUNICIPAL 
8. CONSUM NET D'ENERGIA 
9. UTILITZACIÓ D'ENERGIES RENOVABLES EN EDIFICIS PÚBLICS 
10. SÒLS DE SOSTENIBILITAT GARANTIDA 
11. SUPERFÍCIE FORESTAL CREMADA 
12. DIVERSITAT BIOESTRUCTURAL 
13. DEPENDÈNCIA DE L'AUTOMÒBIL 
14. INTENSITAT DE TRÀNSIT A LA XARXA VIÀRIA BÀSICA 
15. UTILITZACIÓ DEL TRANSPORT PÚBLIC INTERMUNICIPAL 
16. VEHICLES PER PERSONA 
17. GRAU DE COMPACITAT URBANA 
18. GRAU D'OCUPACIÓ DE L'HABITATGE 
19. ÍNDEX D'ENVELLIMENT DE LA POBLACIÓ 
20. GRAU DE FORMACIÓ DE LA POBLACIÓ 
21. EQUIPAMENTS ASSISTENCIALS PER A LA GENT GRAN 
22. DEPENDÈNCIA ECONÒMICA EXTERIOR 
23. VULNERABILITAT ECONÒMICA DEL MUNICIPI 
24. PROXIMITAT DE L'OFERTA COMERCIAL 
25. TAXA D'ATUR 
26. QUALITAT AMBIENTAL DE LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES 
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27. MANTENIMENT DEL SECTOR AGRARI 
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Indicador 1. Racionalització i qualitat de l'aigua 
 

 

Descripció: Valora el consum d'aigua atenent criteris de racionalització de la despesa i criteris 

de qualitat de les aigües de la xarxa de drenatge a partir de l'ús d'índexs biològics (índexs 

BILL). L'indicador es ponderarà tenint en compte la despesa total d'aigua diària per habitant (no 

inclou el consum agrícola), valorant positivament l'estalvi per sota dels 250 l/dia.hab. i fins un 

mínim de 150 l/dia.hab. Per al càlcul de la despesa total d'aigua s'estimen els abastaments de 

fonts pròpies i l'abastament de xarxa. Igualment es calcularà d'acord amb la metodologia 

establerta l'índex BILL de qualitat biològica en un mostreig al riu Ter abans de la sortida del 

terme municipal. 

S'utilitzaran dos subindicadors ja que el consum d'aigua (l/dia hab.) es calcularà sobre la 

població censada (1) i també sobre la població ETCA, el nombre de persones/dia que hi ha al 

municipi de mitjana anual (2). 

 

Càlcul:  

 
 
 Racionalització i qualitat de l'aigua =(250 - l aigua/hab.dia1) + índex BILL/Núm de conques 
                                                                                                                     A 

Tendència desitjable 

Índex de racionalitat de l'aigua 1 (2001)2 = -244 

Índex de racionalitat de l'aigua 2 (2001))3 = -13 

AUGMENT 

On A = 0,1 si els punts de mostreig es troben per sota dels 100 m d'alçada, A = 0,12 si se situen entre els 100 m i els 

600 m, i A = 0,14 si es troben per sobre dels 600 m. 

(1) Té el seu límit mínim en els 150 l/hab.dia 

(2) El consum d'aigua s'ha realitzat sobre la població censada (8725 habitants) 

(3) El consum d'aigua s'ha realitzat sobre l'ETCA, el nombre de persones/dia que hi ha al municipi de mitjana anual 

(14982 persones el 1998). 

En el cas de Torroella-l'Estartit el consum d'aigua al municipi l'any 2001 fou de 554 l/hab/dia 

calculat sobre la població censada i 323 l/hab/dia sobre l'ETCA. L'índex BILL s'ha calculat pel 

punt de mostreig del riu Ter situat just davant el nucli de Torroella, i té el valor de 6.  
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Font per calcular l'indicador: El consum d'aigua es pot obtenir de l'empresa subministradora 

SOREA i el valor de l'FBILL del Pla Estratègic Alba-Ter. 

 

 

 

Indicador 2. Consum públic d'aigua 
 

 

Descripció: Calcula el consum d'aigua per a ús públic, majoritàriament destinat al reg de parcs 

i jardins. 

 

Càlcul:  

 
Consum públic d'aigua  Tendència desitjable 

Consum públic d'aigua (2001) = 78.019 m3 DISMINUCIÓ 

L'any 2001 el consum públic d'aigua va ser de 78.019 m3, el que representa un 4,5% del total 

d'aigua subministrada. 

 

 

Font per calcular l'indicador: Es poden obtenir les dades de la companyia subministradora 

SOREA. 
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Indicador 3. Infiltracions a la xarxa de sanejament 
 

 

Descripció: Pretén conèixer l'estat de la xarxa de sanejament del municipi avaluant la quantitat 

d'aigua neta que s'hi infiltra i que, per tant, acaba seguint el mateix tractament de depuració 

que l'aigua residual. L'indicador es mesurarà calculant la quantitat d'aigua depurada a l'EDAR 

de Torroella que no prové de l'aigua subministrada mitjançant la xarxa d'abastament d'aigua 

potable. Es tracta d'infiltracions causades pel mal estat d'alguns trams de la xarxa de 

sanejament i que provenen de l'aigua de pluja, de reg, de mar, d'algunes rieres de Torroella i 

del freàtic.  

En el càlcul no es té en compte, però, que una part de l'aigua subministrada no va a parar a la 

xarxa de clavegueram (per exemple, el rec de parcs i jardins) i que el municipi d'Ullà depura les 

seves aigües a Torroella de Montgrí. 

 

Càlcul:  

 
 
Infiltracions a la xarxa =  Aigua depurada - Aigua subministrada x 100 
de sanejament                                    Aigua depurada 
 

Tendència 
desitjable 

 
Infiltracions a la xarxa de sanejament (2001) = 42 % 

 
DISMINUCIÓ 

 

L'any 2001 es van subministrar 1.740.692 m3 d'aigua mitjançant la xarxa d'abastament mentre 

que la depuradora en va tractar 3.010.015 m3. 

 

 

Font per calcular l'indicador: Les dades del subministrament provenen de la companyia SOREA 

i les dades de l'aigua depurada de SEARSA. 
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Indicador 4. Qualitat dels ecosistemes de ribera 
 

 

Descripció: Calcula la qualitat dels ecosistemes de ribera del riu Ter al seu pas per Torroella 

de Montgrí-l'Estartit La qualitat dels ecosistemes de ribera es calcula mitjançant l'índex QBR. 

Aquest índex es basa sobre quatre apartats de pes igual, puntuables de 0 a 25 cadascun, la 

qual cosa situa la puntuació final entre el 0 i 100. Cada un dels quatre apartats intenta qualificar 

un dels següents atributs: 

-Importància del recobriment de la vegetació. 

-Estructura del recobriment. 

-Naturalitat i complexitat del sistema. 

-Grau d'alteració del canal fluvial per l'acció de l'home. 

Cada apartat consta de dues parts, en la primera es puntua la zona amb 0, 5, 10 o 25 punts 

segons l'atribut estudiat; posteriorment s'hi pot sumar o restar punts a aquesta primera 

puntuació segons els aspectes a estudiar. Després i segons la puntuació final obtinguda, es 

classifica la qualitat dels rius en 5 categories de qualitat: 

 
Pèssima Dolenta Acceptable Bona Excel·lent 

0-25 30-50 55-70 75-90 95-100 

 

Càlcul:  

 

Índex QBR (0-100) Tendència desitjable 

Índex QBR (2000) = 50 (Qualitat dolenta) AUGMENT 

La dada fa referència al pas del Ter per la façana del nucli de Torroella. 
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Font per calcular l'indicador: L'Agència Catalana de l'Aigua disposa d'un punt de control de 

qualitat de les aigües del Ter a l'entrada del municipi (J053). 

 

 

 

 

 

Indicador 5. Qualitat de les platges 
 

 

Descripció: L'indicador pretén avaluar la qualitat global de les platges del municipi utilitzant la 

diagnosi anual que realitza l'Agència Catalana de l'Aigua en el marc del Programa de vigilància 

i informació de l'estat de les platges i zones de bany interior a Catalunya. En la diagnosi es 

recull la qualitat sanitària de l'aigua de bany, la qualitat en l'aspecte de l'aigua, la qualitat en 

l'aspecte de la sorra i l'estat dels accessos. Els resultats s'expressen utilitzant cinc categories 

de qualitat: molt bona, bona, moderada, deficient i dolenta. 

L'indicador es calcularà ponderant les categories de qualitat dels diferents aspectes a avaluar 

en les tres platges del municipi per tal de donar un valor unitari que representi la qualitat global 

de les platges del municipi. Per fer-ho es donarà un valor numèric a cada categoria: 0 a 

dolenta, 1 a deficient, 2 a moderada, 3 a bona i 4 a molt bona. 
 

Càlcul:  

 
 

Qualitat de les platges = (QMB0-4 + AAi0-4  + ASo0-4 + Aac0-4) Montgó, Estartit i Mas Pinell 

                                                                                      12 

Tendència 

desitjable 

Qualitat de les platges (2001) = 3,25 AUGMENT O 
MANTENIMENT

On  QMB = Qualitat microbiològic, AAi = Aspecte aigua, Aso = Aspecte sorra i Aac = Aspecte accessos  
 
El resultat de la qualitat de les platges del municipi l'estiu del 2001 va ser el següent: 
 
 
Platja Qualitat 

microbiològica 
Aspecte aigua Aspecte sorra Aspecte 

accessos 

Ca la Montgó Molt Bona Bona Bona Bona 
L'Estartit Bona Bona Molt Bona Bona 
De la Gola Molt Bona Bona Bona Bona 
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Font per calcular l'indicador: Les dades per calcular aquest indicador es poden obtenir del 

Programa de vigilància i informació de l'estat de les platges i zones de bany interior a Catalunya 

que realitza anualment l'Agència Catalana de l'Aigua. 

 

Indicador 6. Producció neta de residus 
 
 

Descripció: Avalua la qualitat de la gestió de residus, tant pel que fa a la producció total com 

pel grau d'acostament als propòsits del Programa de gestió de residus municipals de Catalunya 

(PGRM), mesurant la producció final ponderada neta de residus domèstics per habitant 

 
Càlcul: 

  

Producció neta de residus =  B * (R-E) + (1-R) * F   
                                                               P                  

Tendència 

desitjable 

Producció neta de residus (2001)= 794,1 kg/hab/any DISMINUCIÓ 

On R és la fita ponderada mitja de reciclatge per als residus domèstics de Catalunya, (1-R) la resta de fraccions no 

reciclables. B és la producció bruta de residus d'una població (Kg/any). E és la fracció efectivament reciclada F és la 

fracció no recuperada i la P població de fet ponderada 

Per calcular la R, s'han tingut en compte els objectius de reciclatge per a l'any 2003 del PGRM 

(60% per al vidre i el paper i cartró, 40% per la matèria orgànica i 15% per als envasos 

lleugers). Aplicant aquests percentatges als residus produïts al municipi s'obté que, segons el 

PGRM, s'hauria de reciclar el 39,45% del total de residus produïts. El valor de R, expressat en 

tant per u, és de 0,3945. 

Pel càlcul de la E s'ha considerat el percentatge de recollida selectiva del municipi (5,23%) i per 

tant s'ha considerat el valor de E, expressat en tant per u, com a 0,0523. 

Per calcular la població ponderada s'ha considerat l'ETCA (el nombre de persones/dia que hi 

ha al municipi de mitjana anual) que, a l'any 1998, va ser de 14.982 persones (Web IEC), Per 

últim la variable F s'ha considerat 1 ja que, a Torroella, la fracció no recuperada va a abocador. 

Finalment, la producció bruta de residus (B) va ser de 12.554.050 Kgs. 

El valor resultant és alt (actualment el valor de referència mitjà de Catalunya d'aquest indicador 

és de 500 kg/hab/dia) degut a que la fracció que es recicla és baixa comparada amb els 

objectius del PGRM. 
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Font per calcular l'indicador: Els objectius de reciclatge s'obtenen del Programa de Gestió de 

Residus Municipals de Catalunya, les dades de recollida selectiva del Consell Comarcal del Baix 

Empordà (recollida selectiva) i la producció de residus de l'àrea de medi ambient de l'Ajuntament 

de Torroella de Montgrí-l'Estartit. 

 

 

Indicador 7. Utilització de la deixalleria municipal 
 

 

Descripció: Avalua l'ús ciutadà de la deixalleria determinant el nombre d'entrades de material 

diàries (visites a la deixalleria) realitzades per la població local en relació a la població total del 

municipi. Utilitza dos subindicadors, un mesura el nombre d'entrades en funció de la població 

censada (1) i l'altre en funció de la població ETCA, el nombre de persones/dia que hi ha al 

municipi de mitjana anual (2). 

 

Càlcul: 

 

Utilització deixalleries = Nombre anual d'entrades de material a la deixalleria
                                                        Població total del municipi 

Tendència 

desitjable 

Utilització deixalleries 1 (2001)1 = 1,6 entrades/habitant i any  

Utilització deixalleries 2 (2001)2 = 0,9 entrades/habitant i any 

AUGMENT 

1 Càlcul realitzat sobre població censada (8725 habitants) 

2 Càlcul realitzat sobre ETCA (14.982 persones el 1998) 

L'any 2001 es van produir 13.968 visites a la deixalleria. 

 

Font per calcular l'indicador: Es poden obtenir les dades de la mateixa deixalleria, gestionada 

per Fomento de Construcciones y Contratas. 
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Indicador 8. Consum net d'energia 
 

 

Descripció: L'indicador que es presenta pretén avaluar de forma senzilla el consum energètic 

de la població i la proporció en que aquest consum té naturalesa renovable. Per això es 

proposa aquest indicador compost per dos termes ponderats: el consum unitari d'energia i la 

fracció d'energia renovable utilitzada. Utilitza dos subindicadors, un mesura el consum 

d'energia sobre la població censada (1) i l'altre sobre l'ETCA, el nombre de persones/dia que hi 

ha al municipi de mitjana anual (2). 

 

Càlcul:  

 

Consum net d'energia = X(1-Y) Tendència desitjable 

Consum net d'energia 1 (2001)1 = 1,21 tep/hab/any 

Consum net d'energia 2 (2001)2 = 0,70 tep/hab/any 

DISMINUCIÓ 

On:      X: és el consum anual i unitari, representat per consums majoritaris quantificables amb relativa facilitat a partir 

de dades del sector energètic. X = Energia elèctrica + Derivats del petroli + Gas 

                                                          Població de fet ponderada del municipi 

Y: és la fracció d'energia renovable utilitzada. 

            El resultat s'expressa en TEP (tones equivalents de petroli)/hab.any 

1 Càlcul realitzat sobre població censada (8725 habitants) 

2 Càlcul realitzat sobre ETCA (14.982 persones el 1998) 

El consum energètic anual i unitari s'ha estimat, a l'auditoria ambiental, en 1,21 tep/hab.any. El 

terme Y és mot baix (0,000013) ja que un únic equipament utilitza energies renovables amb un 

consum anual de 0,14 tep. És per això que el terme Y no fa variar el consum net d'energia. 
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Font per calcular l'indicador: Les dades per calcular aquest indicador s'obtenen de les 

companyies subministradores. En els combustibles líquids les dades provenen de les gasolineres 

i dels subministradors de gasoil; en els gasos liquats del petroli de Gas Albertí per al gas butà i de 

Repsol Butano per al gas propà; i en l'energia elèctrica de Subministres de Llum i Força. La dada 

del consum d'energia solar de la deixalleria s'ha obtingut de la companyia instal·ladora SES 

(Serveis Energètics Solars) de la Bisbal d'Empordà. 

 

 

Indicador 9. Utilització d'energies renovables en edificis públics 
 

 

Descripció: Avalua la utilització d'energies renovables en dependències públiques a partir del 
nombre d'edificis o instal·lacions públiques que en tenen instal·lats. 

 

Càlcul:  

 

Nombre d'edificis o instal·lacions públiques que utilitzen energies renovables Tendència desitjable 

Nombre d'edificis o instal·lacions públiques que utilitzen energies 
renovables (2002) = 1 

AUGMENT 

La deixalleria municipal és la única instal·lació pública que utilitza energies renovables, en 

aquest cas de tipus solar fotovoltaic. Una altra instal·lació (l'IES Guillem de Montgrí) té instal·lat 

un sistema d'energia solar tèrmica però no està en funcionament 

 

 

Font per calcular l'indicador: Es pot obtenir la informació sobre aquest indicador a l'àrea 

d'urbanisme de l'Ajuntament. 
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Indicador 10. Sòls de sostenibilitat garantida 
 

 

Descripció: L'indicador pretén avaluar la superfície de sòl que s'ajusta als següents 

condicionants: 

1. Manté la qualificació de no urbanitzable. 

2. Acull ecosistemes naturals, espais forestals, de naturalesa agrícola o d'estructuració 

típicament rural. 

3. Regula de forma específica els seus usos, de manera que no hi permet més activitats que 

les derivades de les pràctiques agrícoles, forestals i ramaderes no intensives, així com 

altres vinculades amb l'explotació dels recursos sempre però amb les degudes garanties de 

preservació del medi ambient i restitució de l'entorn i els valors naturals previsiblement 

afectats. 

4. No contempla la implantació d'activitats extractives, equipaments, complexos lúdics i 

instal·lacions esportives que comportin volums edificats i modificacions substancials de la 

coberta vegetal. 

Els espais del territori que compleixin aquestes característiques es consideraran sòls al marge 

de processos de degradació i canvi d'ús de cicle llarg. En aquest sentit, doncs, es tractarà de 

zones en les que de manera explícita o tàcita s'hi reconeix el seu valor agrícola, forestal, 

ramader, paisatgístic o natural, les quals han de mantenir com a mínim l'estat que presentaven 

en el moment de la seva catalogació. 

 

Càlcul: 

 
Sòls de sostenibilitat garantida = Sup. Ajustable als condicionants  x 100 
    Sup. Total del municipi  

Tendència 
desitjable 
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Sòls de sostenibilitat garantida = 92,9% MANTENIMENT 

S'ha considerat tot el sòl no urbanitzable del municipi (5.903,7 Ha) ja que el Pla General 

incorpora una ordenació específica amb un desplegament normatiu específic que s'ajusta als 

condicionants establerts. 

 

Font per calcular l'indicador: En el Pla General d'Ordenació Urbana de Torroella de Montgrí-

l'Estartit es regula el sòl no urbanitzable. 

 

 

Indicador 11. Superfície forestal cremada 
 

 

Descripció: Calcula la superfície cremada anualment a causa dels incendis forestals. 

 

Càlcul: 

 

Superfície cremada anualment Tendència desitjable 

Superfície forestal cremada (2002) = 0,345 Ha 

Superfície forestal cremada (2001)= 372,460 Ha 

Superfície forestal cremada (2000) = 0,64 Ha 
 

DISMINUCIÓ 

 

 

Font per calcular l'indicador: El servei de prevenció d'incendis del Departament de Medi 

Ambient disposa de totes les dades referents a incendis forestals. 
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Indicador 12. Diversitat bioestructural 
 

 

Descripció: Aquest indicador avalua la qualitat general dels ecosistemes a partir de la 

presència d'espècies testimoni -bioindicadors-. La Diputació de Girona en el document 

"Programa de suport de la Diputació de Girona a la redacció de Plans d'Acció Local per a la 

Sostenibilitat. Els Indicadors de Sostenibilitat" determina quines són les espècies 

bioindicadores a considerar, així com els diferents hàbitats naturals que conformen el mosaic 

paisatgístic del territori . 

 

Càlcul: Dels hàbitats i espècies assignades en el conjunt de les comarques gironines, 

aquestes són les que es troben al municipi. 
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HÀBITAT QUALITAT DE 
PRESÈNCIA 

PRESÈNCIA AL 
MUNICIPI 

Zones de badia i mar obert Sí 
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) Hivernant Sí 
Mascarell (Sula bassana) Hivernant Sí 
Gavot (Alca torda) Hivernant Sí 
Zones de roca i penya-segat litoral Sí 
Corb marí emplomallat  
(Phalacrocorax aristotelis) 

Sedentari/Nidificant Sí 

Falcó pelegrí (Falco pelegrinus) Sedentari/Nidificant Sí 
Merla blava (Monticola solitarius) Sedentari/Nidificant Sí 
Ambients aquàtics d'aigües dolces i quietes, a terra baixa (aiguamolls, 
estanys, basses, arrossars, embassaments...) 

Sí 

Cabusset (Tachybaptus ruficolis) Sedentari/Nidifcant Sí 
Arpella (Circus aeruginosus) Sedentari/Nidificant Sí 
Balquer (Acrocephalus arundinaceus) Nidificant Sí 
Platges, sorrals i ambients aquàtics d'aigües salabroses i quietes (llacunes 
litorals, maresmes, desembocadures...) 

Sí 

Cabussó coll-negre (Podiceps nigricollis) Hivernant/Migrant Sí 
Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus) Sedentari/Nidificant Sí 
Territ variant (Calidris alpina) Hivernant/Migrant Sí 
Cursos d'aigua (rius i rieres) de terra baixa i els seus ambients de ribera Sí 
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax) Migrant/Nidificant Sí 
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Corriol petit (Charadrius dubius) Nidificant No 
Territ variant (Calidris alpina) Sedentari/nidificant Sí 
Cursos d'aigua (rius, rieres, torrents) de muntanya mitjana No 
Blauet (Alcedo atthis) Sedentari/Nidificant No 
Merla d'aigua (Cinclus cinclus) Sedentari/Nidificant No 
Bagra (Leuciscus cephalus) -peix-  No 
Cursos i masses d'aigua (torrents, mulleres) d'alta muntanya No 
Merla d'aigua (Cinclus cinclus) Sedentari/Nidificant No 
Tritó pirinenc (Euproctus asper) -amfibi-  No 
Granota roja (Rana temporaria)  No 
Espais agrícoles Sí 
Xoriguer comú (Falco tinnunculus) Sedentari/Nidificant Sí 
Perdiu (Alectoris rufa) Sedentari/Nidificant Sí 
Capsigrany (Lanius senator) Nidificant Sí 
Zones de garriga i brolles arbustives a terra baixa i mitjana Sí 
Enganyapastors/Siboc (Caprimulgus sp.) Nidificant Sí 
Còli ros (Oenanthe hispanica) Nidificant Sí 
Capsigrany (Lanius senator) Nidificant Sí 
Zones de roca i muntanya a terra baixa i mitjana Sí 
Falcó pelegrí (Falco peregrinus) Sedentari/Nidificant Sí 
Duc (Bubo biubo) Sedentari/Nidificant Sí 
Merla blava (Monticola solitarius) Sedentari/Nidificant Sí 
Alzinars i pinedes de terra baixa i mitjana Sí 
Esparver (Accipiter nisus) Sedentari/Nidificant Sí 
Gamarús (Strix aluco) Sedentari/Nidificant Sí 
Cargolet (Troglodytes troglodytes) Sedentari/Nidificant Sí 
Pinedes de pi roig, rouredes i boscos caducifolis de muntanya mitjana No 
Astor (Accipiter gentilis) Sedentari/Nidificant No 
Pica-soques blau (Sitta europaea) Sedentari/Nidificant No 
Pinsà borroner (Pyrrula pyrrula) Sedentari nidificant No 
Boscos de caducifolis i coníferes d'alta muntanya No 
Gall fer (Tetrao urogallus) Sedentari No 
Picot negre (Dryocopus martius) Sedentari/Nidificant No 
Reietó (Regulus regulus) Sedentari/Nidificant No 
Zones de roca, prats i rasos alpins i subalpins No 
Àguila daurada (Aquila chrysaetos) Sedentari/Nidificant No 
Cercavores (Prunella collaris) Sedentari/Nidificant No 
Isard (Rupicapra rupicapra)  No 

 

 
 
Diversitat  =      Núm. d'espècies localitzades 1 +   Núm d'hàbitats representats 2
Bioestructural   Núm. d'espècies relacionades  1        Núm. total d'hàbitats 3

Tendència 
desitjable 

Diversitat bioestructural = 1,6 MANTENIMENT 

(1) Només en els hàbitats representats al municipi. 

(2) Hàbitats representats al municipi. 

(3) Total d'hàbitats considerats pel conjunt de les comarques gironines. 

 

 

Font per calcular l'indicador: Les dades per calcular aquest indicador s'han obtingut de la "Guia 

de Flora i Fauna" editada per l'Oficina de Turisme i la "Guia dels espais naturals de les comarques 

gironines"  elaborada per la Diputació de Girona (http://www.ddgi.es/espais) i informació aportada 

pel tècnic de medi ambient de l'Ajuntament de Torroella-l'Estartit. 
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Indicador 13. Dependència de l'automòbil 
 

 

Descripció: Mesura l'ús que es fa de l'automòbil a partir de la relació entre els desplaçaments 

en cotxe i els desplaçaments totals. El primer indicador utilitza els kms recorreguts en els 15 

principals destins per mobilitat obligada i el segon el número total de desplaçaments també per 

mobilitat obligada. 

 

Càlcul de l'indicador:  

 
 
Dependència de l'automòbil (1) = km recorreguts en automòbil . 100 
                                                            Km totals recorreguts 
 

Dependència de l'automòbil (2) = núm. desplaçaments vehicle privat . 100 
                                                           núm. total desplaçaments 
 

Tendència 

desitjable 

Dependència de l'automòbil 1 = 60,9% (1996) 

                                                       47,1% (1991) 

Dependència de l'automòbil 2 = 51,7% (1996) 

                                                       41,0% (1991) 

DISMINUCIÓ 

1 Es consideren els 15 principals destins dels desplaçaments de l'EMO (any 1996). La distància dels desplaçaments es 

calcula considerant els quilòmetres lineals de cada destí multiplicats per  (anada-tornada). L'any 1996 els 15 primers 

desplaçaments van generar un total de 83.222 Kms, dels quals 50.668 es van fer en cotxe. 

2 Es consideren el nombre de desplaçaments per mobilitat obligada. 
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Font per calcular l'indicador: A manca d'una enquesta de mobilitat específica del municipi (amb 

dades de mobilitat obligada i no obligada), l'aplicació del primer indicador es pot fer a partir de les 

dades de l'enquesta  de mobilitat obligada de l'Institut d'Estadística de Catalunya. Pel segon 

indicador s'utilitzen les dades que elabora l'Institut d'Estadística de Catalunya pel que fa a 

desplaçaments i mobilitat de la població. 

 

 

 

 

Indicador 14. Intensitat de trànsit a la xarxa viària bàsica 
 

 

Descripció: Mesura la intensitat de trànsit que es produeix a la xarxa viària bàsica del municipi 

en base a la mitjana de les IMD (Intensitat Mitjana Diària de trànsit) de 3 punts: 

-Entrada oest de Torroella per la C31 

-Entrada sud de Torroella per la C31 

-Carretera de Torroella a l'Estartit 

 

Càlcul:  

 

Intensitat de trànist = IMD1 + IMD2 + IMD3

                                                3 
Tendència desitjable 

Intensitat de trànsit (2001*) = 9491  DISMINUCIÓ 

On IMD1 correspon a l'entrada oest de Torroella, IMD2 correspon a l'entrada sud de Torroella i IMD3 correspon a la 

carretera de Torroella a l'Estartit 

* Totes les dades són de l'any 2001 excepte l'IMD3 que és de 1999. 

Aquestes són les dades disponibles actualment d'IMD al municipi: 

 
Carretera Tram Any IMD 
C-31 Entrada oest 2001 9.857 
C-31 Entrada sud 2001 9.830 
GI-641 Torroella – L'Estartit 1999 8.786 
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Font per calcular l'indicador: Les dades es poden demanar a la Direcció General de Carreteres, 

que periòdicament realitza estudis d'intensitat de trànsit. 

 

 

 

 

 

Indicador 15. Utilització del transport públic intermunicipal 
 

 

Descripció:: Avalua la utilització del transport públic intermunicipal utilitzant com a indicador la 

mitjana diària de viatgers de la línia d'AMPSA que comunica l'Estartit, Torroella i Girona 

passant per diversos pobles del Baix Ter. 

 

Càlcul:  

 

Utilització del transport públic intermunicipal = Nombre diari de viatgers de la línia 

d'AMPSA l'Estartit-Girona 

Tendència desitjable 

Utilització del transport públic intermunicipal (2001) = 232,6 
passatgers/dia 

AUGMENT 

 

 

Font per calcular l'indicador: Les dades es poden obtenir de la companyia AMPSA. 
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Indicador 16. Vehicles per persona 
 

 

Descripció: Quantifica la taxa de motorització de la població, és a dir, el percentatge de 

vehicles que hi ha al municipi pel total de població, en tant per mil. 

 

Càlcul:  

 

Vehicles per persona = Núm vehicles . 1000 
                                       població total 
 

Tendència desitjable 

Vehicles per persona (2000) = 811 %0 ESTANCAMENT 

 

 

Font per calcular l'indicador: L'Ajuntament pot facilitar les dades. 
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Indicador 17. Grau de compacitat urbana 
 

 

Descripció: L'ecologia urbana analitza els usos de la ciutat, per veure la seva diversitat, i per 

tant el grau d'autonomia i sostenibilitat. Una  ciutat poc diversa, difusa - que ocupa molt espai -, 

amb usos molt separats consumeix molta energia i recursos en la mobilitat, i en les necessitats 

de proveïment i relacions socials (treball, formació, lleure). En canvi, una ciutat compacta 

barreja els usos de residència, treball, lleure, comerç, etc., cosa que redueix els desplaçaments 

i facilita les relacions socials. Es considera que les àrees urbanes dissenyades per al vianant i 

la bicicleta han de tenir densitats mínimes de 30-40 habitatges/ha per tal que l'activitat diària 

efectivament es pugui portar a terme sense necessitar el cotxe (Newman, 1996). Per altra 

banda aquestes densitats també asseguren una major eficiència de l'ús del sòl, entès com un 

recurs limitat i de gran valor. Aquest indicador permet una aproximació al grau de compacitat 

urbana a partir de l'evolució de la densitat neta d'habitatges. La densitat neta reflexa el nombre 

d'habitatges per hectàrea de sòl urbà (descomptant la superfície de sòl industrial i el sòl ocupat 

per vies de comunicació). 

 

Càlcul:  

 

Grau de compacitat urbana =     Núm habitatges                 
                                                Hectàrees de sòl urbà 
 

Tendència desitjable 

 
Grau de compacitat urbana (1997): 18,39 habitatges/hectàrea 
 

AUGMENT 

L'any 1997 hi havia, segons el Pla General d'Ordenació Urbana, 7.100 habitatges al municipi 

en 386 hectàrees de sòl urbà. El resultat final es pot considerar baix, si utilitzem el barem de la 

Diputació de Girona que considera que l'indicador hauria d'estar entre els 30 i els 100 

habitatges per hectàrea, però s'explica per l'alt nombre d'urbanitzacions que hi ha al municipi. 
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Font per calcular l'indicador: Es poden obtenir les dades de l'Ajuntament. 

 

 

 

 

 

 

Indicador 18. Grau d'ocupació de l'habitatge 
 

 

Descripció: Avalua el nombre d'habitatges que es troben ocupats (habitatges de primera 

residència) respecte el total d'habitatges del municipi, fet que ens permet caracteritzar la 

vitalitat i sentit de pertinença dels ciutadans al municipi. Un nombre elevat d'habitatges vacants 

(desocupats i/o de segona residència) pot indicar una baixa cohesió social i l'existència de 

zones urbanes degradades. 

 

Càlcul:  

 

Grau d'ocupació de l'habitatge = Núm habitatges ocupats . 1000 
                                                      Núm total d'habitatges 
 

Tendència desitjable 

 
Grau d'ocupació de l'habitatge (1991) = 33,38% 
 

AUGMENT 

L'any 1991 hi havia 2.116 habitatges principals, 3.867 de secundaris, 353 de vacants i 3 en 

altres situacions. Així, del total de 6.339 habitatges només un 33,38% estan ocupats tot l'any. 

 

 

Font per calcular l'indicador: Les dades s'obtenen del cens d'habitatges de l'Institut 

d'Estadística de Catalunya  
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Indicador 19. Índex d'envelliment de la població 
 

 

Descripció: Aquest indicador avalua el grau amb que una societat, en aquest cas comunitat 

local, envelleix, calculant la proporció entre el nombre de persones  grans (65 anys i més) i el 

nombre de nens o adolescents (joves de menys de 15 anys). Malgrat que existeix una 

tendència general a l'increment de l'índex d'envelliment a Catalunya apareixen diferències 

notables en funció de les zones i/o municipis del territori.  

 

Càlcul:  

 

Índex d'envelliment de la població = Número de persones de 65 anys i més . 100 
                                                        Número de persones de menys de 15 anys 
 

Tendència desitjable 

Índex d'envelliment de la població(1991) = 78,76 

Índex d'envelliment de la població (1996) = 87,56  

Índex d'envelliment de la població (2001) = 123,98 

 

DISMINUCIÓ 

L'any 2001 el nombre de persones de 65 anys i més era de 1.582 i el de menors de 15 anys 

era de 1276.. En els darrers 10 anys l'índex d'envelliment s'ha incrementat clarament. 

Per nuclis, l'Estartit presenta un índex d'envelliment força més baix que el de Torroella: 

-Índex d'envelliment de la població a Torroella (2001): 129,98 

-Índex d'envelliment de la població a l'Estartit (2001): 104,96 

 

Font per calcular l'indicador: Les dades es poden obtenir del padró municipal 
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Indicador 20. Grau de formació de la població  
 

 

Descripció: Calcula el percentatge de població major de 16 anys que disposa dels estudis 

obligatoris acabats. 

 

Càlcul:  

 

Grau de formació de la població = Població amb estudis mitjans i superiors  . 100 
                                                                Població major de 16 anys 

Tendència desitjable 

Grau de formació de la població (1996) = 30,20 % AUGMENT 

 

Aquestes són les dades de la població amb estudis mitjans i superiors del municipi: 

 

Grau de formació Població 

Títol mitjà 350 

Títol superior 268 

FP 716 

BUP i COU 745 

Total 2.079 

Població major de 15 anys 6.883 

 

 

Document IV. Pla d'Acció i Pla de Seguiment 
Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat de Torroella de Montgrí - l'Estartit. CGPT-UdG  

 

233



Font per calcular l'indicador: Es poden trobar aquestes dades a la web de l'Institut d'Estadística 

de Catalunya (www.idescat.es) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicador 21. Equipaments assistencials per a la gent gran  
 

 

Descripció: Avalua els centres residencials i centres de dia que hi ha al municipi, a partir de 

calcular l'oferta de places respecte a la  població de més de 65 anys 

 

Càlcul:  

 

Equipaments assistencials =     Número de places en centres residencials i de dia  .100   
per a la gent gran                                       Població major de 65 anys 

Tendència 

desitjable 

Equipaments assistencials per a la gent gran = 0,0379  AUGMENT 

 

L'any 2001 la població major de 65 anys era de 1.582 persones i el nombre de places en 

centres residencial i de dia era de 60. 

 

 

 

Font per calcular l'indicador: les dades es poden obtenir de la web de l'Institut d'Estadística de 

Catalunya (www.idescat.es) o del mateix Ajuntament. 
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Indicador 22. Dependència econòmica exterior 
 

 

Descripció: Aquest indicador avalua el grau de dependència exterior per raons de treball. 

Reflexa les necessitats de mobilitat obligada que té el municipi, així com la fortalesa de 

l'economia local. 

 

Càlcul:  

 

Dependència econòmica exterior = Població ocupada que treballa la municipi . 100 
                                                                        Població resident ocupada 

Tendència desitjada

Dependència econòmica exterior (1996) = 75,5 

Dependència econòmica exterior (1991)= 80,1  

AUGMENT 

 

El 1996 2.512 persones treballaven dins el municipi. La població resident ocupada era llavors 

de 3.327 persones. D'aquesta manera un 75,5% de la població resident ocupada treballava 

dins el municipi, cinc punts menys del que passava cinc anys abans. 

 

 

Font per calcular l'indicador: Les dades es poden obtenir del padró municipal 
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Indicador 23. Vulnerabilitat econòmica del municipi 
 

 

Descripció: Aquest indicador mesura la concentració de l'ocupació segons sectors d'activitat. 

La diversitat econòmica local es pot considerar un aspecte clau en la sostenibilitat del municipi, 

ja que permet reduir el risc econòmic de dependre d'un únic sector d'activitat i genera estabilitat 

econòmica a mig i llarg termini.  

 

Càlcul:  

 

Vulnerabilitat econòmica del municipi = Percentatge de població ocupada per 

sectors 

Tendència desitjable 

Vulnerabilitat econòmica del municipi 

Nombre de treballadors del RGSS i treballadors             
autònoms per sectors el 2001 

Sector 3er semestre 2001 4art semestre 2001 

Agricultura 0,9% 1,2% 

Indústria 14,2% 19% 

Construcció 15,5% 20,3% 

Serveis 69,4% 59,6% 

EQUILIBRI ENTRE 
SECTORS 
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Font per calcular l'indicador: Es pot calcular a partir del nombre de treballadors inscrits al 

Registre General de la Seguretat Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicador 24. Proximitat de l'oferta comercial 
 

 

Descripció: Aquest indicador avalua l'oferta local del comerç minorista a partir del nombre 

d'establiments de comerç al detall d'alimentació. El fet que un municipi tingui un comerç 

minorista fort i distribuït pels diferents barris urbans, a més de la importància econòmica que 

això representa, suposa que la ciutat té una estructura urbana amb diversitat d'usos que permet 

una bona accessibilitat als comerços, i per tant, redueix també els possibles problemes de 

mobilitat. Utilitza dos subindicadors, un mesura el nombre d'establiments sobre la població 

censada (1) i l'altre sobre l'ETCA, el nombre de persones/dia que hi ha al municipi de mitjana 

anual (2). 

 

Càlcul:  

 
 
Proximitat de l'oferta comercial = Núm d'establiments al detall d'alimentació . 100 
                                                                         Població total 
 

Tendència desitjable 

Proximitat de l'oferta comercial (2000) = 2,72 AUGMENT 

1 Càlcul realitzat sobre població censada (8725 habitants) 

2 Càlcul realitzat sobre l'ETCA (14.982 persones el 1998) 

 

L'any 2000 hi havia 230 establiments de comerç al detall al municipi. 
Document IV. Pla d'Acció i Pla de Seguiment 
Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat de Torroella de Montgrí - l'Estartit. CGPT-UdG  

 

237



 

 

Font per calcular l'indicador: Aquesta dada es pot conèixer mitjançant l'Ajuntament. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicador 25. Taxa d'atur 
 

 

Descripció: Aquest indicador avalua la taxa d'atur segons la població activa i segons la 

població compresa entre 15-64 anys. La taxa d'atur sobre la població activa (Taxa d'atur 1), és 

un indicador estandarditzat que permet treballar i comparar amb altres municipis, o a nivell 

comarcal i de tot Catalunya. La taxa d'atur sobre el total de població compresa entre 15-64 

anys (Taxa d'atur 2), tot i no ser comparatiu en d'altres municipis, dóna una  idea més 

aproximada de la taxa d'atur real del municipi.  

 

Càlcul:  

 
 
Taxa d'atur (1) = Nombre d'aturats . 100 
                             Població activa    
 
 
Taxa d'atur (2)=    Nombre d'aturats             . 100 
                         Població entre 15-64 anys 
 

Tendència desitjable 

Taxa d'atur 1 (2001) = 8,5% 

 Taxa d'atur 2 (2001) = 5,43% 

DISMINUCIÓ 

L'any 2001 hi havia 336 aturats al municipi. 
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Font per calcular l'indicador: les dades es poden obtenir de la web de l'Institut d'Estadística de 

Catalunya (www.idescat.es) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicador 26. Qualitat ambiental de les activitats econòmiques 
 

 

Descripció: Incorporar criteris de sostenibilitat en les activitats econòmiques és un repte que 

està començant a impregnar totes les activitats de la nostra societat. Mitjançant la implantació 

d'un sistema de gestió ambiental o del distintiu de garantia de qualitat ambiental és busca la 

introducció d'una cultura de la gestió ambiental en les nostres activitats econòmiques. Aquest 

indicador avalua la qualitat ambiental de les activitats econòmiques del municipi, a partir del 

càlcul del nombre d'organitzacions que disposen de Sistemes de gestió ambiental (ISO 14001 

i/o EMAS), o bé del Distintiu de garantia de qualitat ambiental.  

 

Càlcul:  

 

Implantació de sistemes de gestió mediambiental = Nombre 

d'empreses amb sistemes de gestió mediambiental 

Tendència desitjable 

Implantació de sistemes de gestió mediambiental (2002) = 3 AUGMENT 

Actualment tres empreses disposen de sistemes de gestió ambiental: Enplater S.A. i el 

càmping les Medes de l'Estartit (registre EMAS) i el càmping Castell de Montgrí (Distintiu de 

garantia de qualitat ambiental). 
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Font per calcular l'indicador: La informació sobre aquest indicador es pot obtenir del 

Departament de Medi Ambient o de l'Ajuntament. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicador 27. Manteniment del sector agrari 
 

 

Descripció: Avalua el grau de manteniment de l'activitat en el sector agrari utilitzant dos 

indicadors: el percentatge d'ocupació en el sector primari en relació al total de població 

ocupada i la superfície agrària útil 

 

Càlcul:  

 
 
Manteniment del sector agrari (1) = Població ocupada al sector agrari 

                                          Total població ocupada 
 

Manteniment del sector agrari (2) = Superfície agrària útil 
 

Tendència desitjable 

Manteniment del sector agrari (1)=  7,8% (1996) 

                                                             7,9% (1991) 

                                                           11,5% (1986) 

 

Manteniment del sector agrari (2) = 1673 Ha (1999) 

                                                            1527 Ha (1989) 

                                                            1885 Ha (1982) 

MANTENIMENT 
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Font per calcular l'indicador: Els dos indicadors es poden obtenir de la pàgina Web de l'institut 

d'Estadística de Catalunya (www.idescat.es). En el cas de la superfície agrària útil les dades 

provenen del cens agrari.  
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