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1. Objectius i metodologia 

Els principals objectius de l’Agenda 21 o Pla d’Acció Local per la Sostenibilitat del municipi la 
Selva de Mar, seran: 

 

• Dotar al municipi dels elements de coneixement per a poder desenvolupar de 
manera programada la seva política municipal integrant els aspectes ambientals, 
territorials i socioeconòmics seguint els principis d’un desenvolupament sostenible. 

• Integrar els aspectes socials i econòmics com a eina de progrés cap a la 
sostenibilitat. 

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

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

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

• Un dels principals elements a destacar és el foment de la participació dels agents 
locals, grups d’opinió i col·lectius ciutadans en aquest procés, tot intentant crear 
espais permanents de participació ciutadana. 

 

La metodologia de treball per a l’elaboració del PALS segueix l’esquema general d’una 
planificació estratègica amb l’objectiu de promoure un desenvolupament sostenible a nivell 
local, a la vegada que s’adapta als paràmetres definits per la Diputació de Girona.  

 

 

 

FASES D’ELABORACIÓ DEL PLA D’ACCIÓ 

 

Suscitar el comprimís i la participació de tots els 
integrants 

  

Realitzar una Diagnosi del Municipi 

  

Definir els reptes i objectius de futur 

  

Elaborar una proposta de mesures 

  

Aprovar el Pla d’Acció 

  

Definir un conjunt d’indicadors 
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La metodologia de treball s’ha d’encarar cap a la redacció d’una auditoria municipal que reculli 
de manera integral tots els factors i paràmetres ambientals, econòmics i socials del municipi. A 
partir d’aquests treballs s’elaborarà una diagnosi municipal que valorarà els riscos i 
oportunitats del municipi seguint els principis de sostenibilitat i que, per últim, serviran de 
base per a la redacció del Pla d’Acció Local per a Sostenibilitat del municipi. 

 

El Pla d’Acció Local per a la sostenibilitat (PALS), s’entén com un document programàtic 
resultat de la diagnosi municipal i subjecte a un procés de participació ciutadana, que establirà 
els programes i actuacions concretes que cal implantar al municipi.  

 

També s’elabora un Pla de Participació i Comunicació per tal de dinamitzar la participació 
ciutadana i definir un programa de difusió, que s’ha desenvolupat de manera paral·lela a la 
redacció dels treballs del PALS. L’objectiu no és altre que implicar el màxim nombre de 
ciutadans i ciutadanes de La Selva de mar. 

 

S’ha realitzat un programa d’indicadors de sostenibilitat que permetin mesurar i contrastar 
l’aplicació efectiva del PALS, i a la vegada ser un instrument per comparar la situació ambiental 
dels diferents municipis de les comarques gironines. 

 

2. Bases per a l’establiment de les Agendes 21 Locals 

L’any 1972, la Conferència sobre el Medi Humà de les Nacions Unides celebrada a la ciutat 
d’Estocolm va marcar l’inici d’una època, en plantejar per primer cop la determinant pressió 
que les economies contemporànies exercien sobre el medi ambient i els recursos naturals amb 
efectes. El principi 14 de la Declaració assenyala “la planificació racional constitueix una eina 
essencial per reconciliar qualsevol conflicte entre les necessitats del desenvolupament i la 
necessitat de protegir i millorar el medi”. 

 

El concepte de desenvolupament sostenible apareix formulat per primera vegada en un 
document oficial en "El nostre futur comú", elaborat el 1987 per la que fou Primera Ministre de 
Noruega Gro Harlem Brundtland per encàrrec de les Nacions Unides. El document, que també 
es coneix amb el nom “d'Informe Brundtland", defineix el desenvolupament sostenible com: 

 

"aquell que satisfà les necessitats del present sense 
comprometre la capacitat de les generacions futures per 

satisfer les seves pròpies necessitats" 

 

Els principis de l’Informe Brundtland foren acceptats de forma unànime per la comunitat 
internacional i aviat varen incorporar-se als grans instruments de planificació.  

El debat a l’entorn de l’informe Brundtland tingué com a principal conseqüència que l’any 1989 
les Nacions Unides convoquessin la Conferència per al Medi Ambient i el Desenvolupament, la 
qual acabaria celebrant-se tres anys més tard -del 3 al 14 de juny de 1992- a la ciutat 
brasilera de Rio de Janeiro. La Conferència de Rio es va popularitzar com la Cimera de la Terra 
i va constituir la reunió internacional més important realitzada fins aleshores, amb una 
participació total de 170 estats en les sessions oficials, així com de prop de 6.000 ONG’s de 
189 països en la que fou cimera paral·lela, altrament dita Fòrum Global 92.  

 

Des de la Cimera de Rio, els seus principals criteris i objectius han tingut una àmplia difusió i 
s’han realitzat noves trobades relacionades amb moltes de les seves consideracions:  
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- Cimera del Caire sobre Població (1994) 

- Cimera de Berlín sobre el Canvi Climàtic (1995) 

- Cimera de Pequín sobre la Dona (1995) 

- Conferència d’Istanbul Hàbitat-II (1996) 

 

A nivell europeu és on més s’avançà, el V Programa de Medi Ambient de la Unió Europea: Cap 
a un Desenvolupament Sostenible (1992), va marcar les pautes que havien d’orientar el 
desenvolupament de polítiques concretes en els diferents àmbits. 

Així, els principis de l’Agenda 21 aprovats a la Cimera de Rio van tenir, l’any 1994 la seva 
concreció en el marc de la Conferència Europea sobre les ciutats sostenibles, celebrada a 
Aalborg (Dinamarca). Les autoritats locals i els representants d’organitzacions internacionals i 
membres d’administracions i entitats privades, van adoptar l’anomenada Carta de les Ciutats 
Europees cap a la sostenibilitat – o altrament coneguda com a Carta d’Aalborg – en la 
que es reconeix el paper històric de les ciutats i pobles en la configuració del nostre model 
social i cultural. 

 

2.1. La Carta d’Aalborg (1994), La conferència de Lisboa (1996) i La 
Crida de Hannover (2000) 

2.1.1. Carta d’Aalborg 

En la trobada de municipis europeus a Aalborg (Dinamarca), el 27 de maig de 1994, es van 
definir els inicis i primers compromisos de 80 municipis europeus en vers la sostenibilitat. Els 
municipis que van firmar la Carta de Viles i Ciutats Europees vers la Sostenibilitat (la Carta 
d’Aalborg), es van comprometre a participar en el procés de desenvolupament i consecució 
d’un consens entre les seves comunitats locals sobre un pla d’acció a llarg termini vers la 
sostenibilitat (l’ Agenda Local 21). 

 

La Carta d’Aalborg que fou aprovada pels participants en la Conferència europea sobre les 
ciutats sostenibles celebrada a Aalborg, Dinamarca, el 27 de maig de 1994. Consta de tres 
parts: 

Part I: Declaració de consens: les ciutats europees cap a la sostenibilitat.  

Part II: Campanya de ciutats europees sostenibles.  

Part III: Participació en les iniciatives locals del Programa 21: plans d’acció local a favor 
de la sostenibilitat. 

 

La Diputació de Girona, l’any 1997, s’adhereix a la Carta d’Aalborg i als seus principis. 

L’Ajuntament de la Selva de Mar s’adhereix a la Carta d’Aalborg en data de 18 de setembre de 
l’any 2000. 

 

2.1.2. Carta de Lisboa  

Representants de 1.000 autoritats locals i regionals de tota Europa es van reunir a la Segona 
Conferència Europea de Viles i Ciutats Sostenibles a Lisboa, Portugal, del 6 al 8 d'Octubre de 
1996. Van ser informats de la situació del procés de l'Agenda Local 21 a 35 països europeus i 
van avaluar els progressos realitzats des de la celebració de la Primera Conferència a Aalborg, 
el maig de l’any 1994. Van intercanviar idees i experiències de pràctiques locals i van explorar 
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oportunitats de col·laborar amb altres comunitats en projectes conjunts. Van identificar les 
necessitats de les autoritats locals compromeses en els processos de l’Agenda Local i van 
ajudar a donar forma a la pròxima fase de la Campanya.  

La Campanya de Viles i Ciutats Europees Sostenibles, iniciada a la Conferència d’Aalborg pels 
80 municipis europeus que van firmar la Carta de Viles i Ciutats Europees vers la Sostenibilitat 
(la Carta d’Aalborg), s’ha anat ampliat amb la participació d’autoritats locals i regionals. La 
fase inicial de dos anys de la Campanya es va dedicar inicialment a difondre la sostenibilitat 
local tot promovent la Carta d’Aalborg i tot impulsant a més autoritats locals a firmar la Carta, 
a unir-se a la Campanya i a oferir guiatge sobre el procés de l’Agenda Local 21.  

 

Els participants a la Conferència de Lisboa de l’any 1996 van subscriure el document "De la 
Carta a l’Acció". Està basat en les experiències locals tal com es van exposar i discutir en els 
26 tallers de la Conferència i pren en consideració els principis i recomanacions exposats a la 
Carta d’Aalborg. Aquesta fase es concentra en la implementació dels principis exposats a la 
Carta, tot iniciant i duent a terme el procés d’una Agenda Local 21 i tot implementant el pla de 
sostenibilitat local.  

 

2.1.3. Declaració de Hannover 

La Declaració de Hannover és el document firmat per 250 representants municipals de trenta-
sis països europeus i regions veïnes, que es van reunir a la Conferència de Hannover de l’any 
2000 (la Tercera Conferència Europea sobre Ciutats i Pobles Sostenibles) celebrada del 9 al 12 
de febrer de l’any 2000. En aquesta trobada es van avaluar els avenços que s’havien realitzat 
per tal que les ciutats i viles fossin sostenibles i posar-se d’acord sobre la direcció que es volia 
prendre per al segle XXI. 

 

Aquests tres documents (Aalborg, Lisboa i Hannover) són la base i l’inici de l’elaboració dels 
Plans d’Acció Local, ja que marquen les pautes i compromisos que s’han d’adquirir per tal 
d’aconseguir pobles i ciutats el més sostenibles possible. 

 

Destacar per últim que l’any 2002 a Johanesburg, es va celebrar la Cimera Mundial sobre el 
Desenvolupament Sostenible, coneguda com a Rio+10. En la Declaració realitzada els governs 
es van comprometre a emprendre accions per fer realitat el desenvolupament sostenible, 
destacant com a principals reptes que cal afrontar: l’eradicació de la pobresa, el canvi de 
pautes de producció i consums i la protecció i gestió dels recursos naturals. Tot des d’una 
perspectiva a llarg termini i una àmplia participació en la presa de decisions. 
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2.2. El procés d’Agenda 21 Local i Regional 

Fases del procés d’elaboració de l’Agenda 21 Local de la Selva de Mar: 

 

• Fase inicial  

Recollida d’informació exhaustiva dels diferents aspectes i paràmetres ambientals, socials i 
econòmics del municipi per tal de disposar d’una anàlisi municipal detallada. Els treballs de 
recerca de dades parteixen d’una primera revisió de documentació existent, publicacions i 
treballs, entrevistes amb coneixedors del medi, etc. 

A partir d’aquesta recerca preliminar, l’equip redactor defineix l’estratègia de selecció i 
recollida de les dades per al conjunt de l’auditoria municipal. La recollida de dades es porta a 
terme mitjançant sol·licitud d’informació a serveis i centres de l’administració supramunicipal, 
entrevistes a tècnics i polítics municipals i a les empreses concessionàries de serveis 
municipals (aigües, residus, energia, etc.). 

Finalment la recollida de dades es complementa amb treballs de camp realitzats per l’equip 
redactor per aquells aspectes d’interès. 

 

• Fase de redacció de l’auditoria municipal 

Una vegada es disposa de la informació de base es realitza una memòria descriptiva de la 
situació actual del municipi, amb l’objectiu de disposar d’una auditoria municipal que reculli els 
principals aspectes i paràmetres ambientals, socials i econòmics del municipi de manera 
integrada. 

A partir d’aquesta informació de base, s’elabora una diagnosi del municipi, analitzant i valorant 
els diferents aspectes ambientals, socials i econòmics. La diagnosi municipal tindrà com a marc 
referencial els principis bàsics del desenvolupament sostenible.  

 

• Fase d’elaboració del Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat (PALS) 

Redacció del Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat com a document programàtic que defineix 
les estratègies del territori, senyalant les principals mesures o actuacions que cal iniciar per tal 
d’assolir el model de municipi que es desitja en el futur. El PALS s’estructura jeràrquicament 
en línies estratègiques (definició de les grans línies programàtiques del PALS); programes 
d’actuació (àmbits d’actuació concrets dins de cada línia estratègica); i accions (accions o 
projectes concrets i detallats que cal dur a terme). 

 

• Fase d’execució i avaluació  

Per al seguiment del PALS es dissenyarà i aplicarà un sistema d’indicadors de sostenibilitat, 
incorporant els indicadors comuns proposats per la Diputació de Girona i d’altres específics de 
l’Ajuntament de La Selva de Mar. 

 

• La participació ciutadana 

L’Agenda 21 es construeix sobre la base d’un mètode de treball que situa la participació 
ciutadana i l’assoliment del consens com a peça clau del propi procés. En aquest sentit 
s’impulsa i es dinamitza un procés de participació pública per tal que la ciutadania del municipi, 
organitzada o no, participi en totes les fases d’elaboració del PALS. Més enllà de la tasca que 
es realitza a nivell tècnic, és important crear els mecanismes per tal que la participació 
ciutadana continuï essent una peça clau en la implantació i seguiment del PALS.  

La participació ciutadana es pretén assolir mitjançant diferents instruments els quals es 
detallen més àmpliament en el document que fa referència al Pla de participació i comunicació 
(Document III). 
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Figura 1: Metodologia del procés d’elaboració de l’Agenda 21 local La Selva de Mar 

 
Font: Elaboració pròpia 



Pla d’Acció Local per la Sostenibilitat  Agenda 21 Local. La Selva de Mar 

SERPA, Projectes i Gestió Ambiental  10 

2.3. Bases per l’establiment de l’Agenda 21 Local al municipi 

El Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat haurà de ser aprovat en darrera instància pel govern 
municipal i adquirirà rang de text programàtic, amb uns compromisos vinculats i unes dates 
concretes d’execució – d’aquí la denominació genèrica d'Agenda 21 Local. 

L’Agenda 21 Local, els objectius de la qual seran la millora ambiental i socioeconòmica i l’avenç 
cap a models de desenvolupament sostenible, haurà de contemplar un programa de seguiment 
a fi i efecte de certificar que de veritat s’assoleixen les fites. La fiscalització caldrà que 
l’exerceixi el propi consistori i l’administració municipal, els tècnics col·laboradors, el conjunt 
de la ciutadania i els agents socials implicats.  

L’avaluació continua comprovarà que les actuacions s’hagin dut a terme completament i que 
els resultats obtinguts siguin els esperats. L’efectivitat de les accions concretes que es 
desenvolupin podran ser contrastades mitjançant la utilització dels indicadors de sostenibilitat. 
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3. Declaració de desenvolupament sostenible 

Figura 2: Documents de declaració de desenvolupament sostenible 

 
Font: Xarxa de Pobles i Ciutats cap a la Sostenibilitat 

 

L’Ajuntament de La Selva de Mar, va firmar en el seu moment, la Carta d’Aalborg (18 de 
setembre de l’any 2000) com a poble que vol esdevenir sostenible, i es va comprometrà a 
desenvolupar l’agenda 21 Local per elaborar un pla d’acció local cap a la sostenibilitat com el 
que es presenta. 

 

Posteriorment, seguint amb el compromís realitzat per l’Ajuntament, caldrà que s’implanti i es 
dugui a terme el PALS per tal d’aconseguir un desenvolupament sostenible del municipi de la 
Selva de Mar 
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4. La proposta de Pla d’Acció Local  

El Pla d’Acció Local pretén ser un document programàtic, resultat de tot el procés de millora 
contínua. 

Les actuacions que es proposen al PALS sorgeixen a partir de l’anàlisi i Diagnosi de la situació 
actual del municipi, i del treball en comú tant amb l’Ajuntament com amb d’altres agents locals 
implicats, així com amb la ciutadania, mitjançant la participació ciutadana que s’ha realitzat en 
tot el procés de l’Agenda 21.  

Així el PALS, s’estructura jeràrquicament en línies estratègiques, programes d’actuació i 
accions: 

-Línies estratègiques: Es defineixen un seguit d’àmbits d’actuació generals que han de servir 
de referència per fixar els eixos de la política de desenvolupament local sostenible del municipi, 
amb la finalitat d’abordar els problemes detectats 

- Programes d’actuació: Són els camps concrets d’actuació de cada línia estratègica. 

- Actuacions: Són els projectes, treballs, estudis, plans i accions concretes que el PALS 
proposa dur a terme. És en aquest camp on s’entra al màxim detall que desenvolupa el Pla. 
Han de servir com a eina d’aplicació dels tècnics municipals  per la implantació de cada acció 

 
 

4.1. Definició de línies estratègiques 

 Línies estratègiques 

A CONSERVACIÓ DEL PAISATGE I DE LA BIODIVERSITAT 

B 
PLANIFICACIÓ I INTERVENCIÓ URBANÍSTICA AMB 

CRITERIS DE SOSTENIBILITAT 

C 
MILLORA I OPTIMITZACIÓ DE LA MOBILITAT i 

L’ACCESSIBILITAT 

D MILLORA DE LA GESTIÓ I QUALITAT DELS SERVEIS 

E DINAMITZACIÓ DELS DIFERENTS SECTORS ECONÒMICS 

F PROMOCIÓ DE LA VIDA SOCIAL I CULTURAL 

PLA D’ACCIÓ LOCAL 

LÍNIES ESTRATÈGIQUES 

PROGRAMES D’ACTUACIÓ 

ACTUACIONS 
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Línia estratègica A 

CONSERVACIÓ DEL PAISATGE I DE LA BIODIVERSITAT 

La Selva de Mar s’emmarca en un territori amb un elevat interès ecològic i paisatgístic amb la 
presència entre d’altres, d’importants matollars, diverses rieres que neixen a la Serra de Rodes 
i desemboquen al mar i espais d’interès geològic. Així gràcies a la conservació històrica, que 
els habitants del municipi i dels municipis veïns es va crear el Parc Natural de Cap de Creus, 
per tal de conservar la biodiversitat i l’espectacular paisatge de l’espai. 

Aquesta diversitat paisatgística i ecològica, fa essencial endegar estratègies de conservació i 
millora dels espais naturals i els espais periurbans, assegurant-ne la connectivitat per tal de 
preservar la viabilitat ecològica d’aquests espais. Altrament la millora dels espais naturals i 
periurbans del municipi, contribuirà sens dubte a la millora de la qualitat de vida de les veïnes i 
veïns del municipi. I impulsarà sectors econòmics de la població, derivats del turisme. 

 

 

Línia estratègica B 

PLANIFICACIÓ I INTERVENCIÓ URBANÍSTICA AMB CRITERIS DE SOSTENIBILITAT 

El sòl urbà i urbanitzables és escàs a la Selva de Mar i cal ordenar el creixement urbà de 
manera equilibrada i racional, potenciant la qualitat de l’espai urbà i la cohesió social (fent una 
ciutat accessible i sense barreres arquitectòniques, recuperant i renovant espais públics i 
urbans, etc.) i assegurant la conservació i millora del paisatge natural del municipi. 

L’objectiu de la línia és millorar la qualitat de l’espai urbà i no urbà mitjançant intervencions 
sobre l’urbanisme i l’entorn urbà que, alhora, tenen unes repercussions en la qualitat 
ambiental. 

 

 

Línia estratègica C 

MILLORA I OPTIMITZACIÓ DE LA MOBILITAT i L’ACCESSIBILITAT 

És important impulsar un nou model de mobilitat urbana basat en una reducció del trànsit 
motoritzat, potenciant el transport públic i afavorint els desplaçaments a peu i en bicicleta. 
Davant la problemàtica de les emissions de gasos contaminants derivats de la crema de 
combustibles fòssils i, a nivell local, la poca contaminació atmosfèrica existent, la qual s’ha de 
conservar, s’ha de tendir a la optimització dels recursos, en mobilitat, que es tenen. 

Cal, sobretot, pacificar i moderar el trànsit rodat per tal de fer una població més agradable i 
segura per als vianants, i afavorir la funció social de l’espai urbà, alhora que es garanteixi 
l’accessibilitat als espais periurbans, coincidents amb els espais naturals del municipi, i altres 
modes de transport menys contaminants, saludables i sostenibles. 
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Línia estratègica D 

MILLORA DE LA GESTIÓ I QUALITAT DELS SERVEIS 

Aquesta línia estratègica promou la gestió i ús eficient dels recursos disponibles, siguin l’aigua, 
energia o els residus, promovent plans de conscienciació per a l’estalvi i bon ús d’aquests 
productes, així com promovent actuacions o polítiques concretes per a fomentar i 
implementar-ne un consum o ús eficient i sostenible. 

Es pretén donar solucions adaptades al municipi per millorar la qualitat i potenciar un bon 
tractament de les aigües residuals. Millorar i facilitar la gestió dels residus, introduir noves 
fraccions de recollida selectiva i aportar solucions a la minimització dels residus. Implantar un 
model energètic més sostenible i finalment millorar els serveis oferts per l’Ajuntament a la 
ciutadania 

 

 

Línia estratègica E 

DINAMITZACIÓ DELS DIFERENTS SECTORS ECONÒMICS 

En l’actual desenvolupament econòmic basat en una economia de mercat, l’Ajuntament no 
sempre té capacitat d’intervenció en les decisions de caràcter particular però sí a nivell de 
facilitar o propiciar unes certes tendències respecte d’altres. En aquest marc, l’Ajuntament 
hauria de participar en la diversificació del teixit econòmic del municipi, i de l’altre en fomentar 
un turisme de qualitat, alhora de potenciar els sectors econòmics menys afavorits del municipi, 
com pot ser el sector primari i el secundari, tenint en compte el marc econòmic del municipi i 
el marc geogràfic, on està enclavat el municipi i la seva especial fragilitat pels valors 
paisatgístic i ambientals. 

 

 

Línia estratègica F 
PROMOCIÓ DE LA VIDA SOCIAL I CULTURAL 

En la societat de la informació en que es viu, una eina importantíssima en el desenvolupament 
sostenible és l’educació a tots nivells i la participació de la ciutadania en major o menor 
mesura de les decisions que afecten o poden afectar al dia a dia de la ciutadania. 

L’educació Ambiental és fonamental per l’èxit de moltes de les accions que l’Ajuntament o 
entitats del municipi referents al medi ambient, si no hi ha una conscienciació ciutadana prèvia 
a realitzar qualsevol actuació, difícilment aquesta arribarà a bon port. 

La participació ciutadana és un dels principals pilars de les Agendes 21, i s’ha de continuar 
aplicant en la política municipal, un cop acabi la present agenda 21.  

Així mateix, en aquesta línia es reconeix el valor del patrimoni cultural i històric del municipi i 
es donen les primeres pinzellades per potenciar-lo encara més. 
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4.2. Definició dels programes d’actuació 

LÍNIA ESTRATÈGICA A: 

CONSERVACIÓ DEL PAISATGE I DE LA BIODIVERSITAT 

Programa I. Conservació del patrimoni geològic 

Programa II. Conservació i gestió del paisatge 

Programa III. Conservació i gestió de la biodiversitat i la connectivitat 
ecològica 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA B: 

PLANIFICACIÓ I INTERVENCIÓ URBANÍSTICA AMB CRITERIS DE SOSTENIBILITAT 

Programa I. Avançar cap a desenvolupaments urbanístics sostenibles 
ambientalment i social 

Programa II. Millorar la qualitat de l’espai urbà 

Programa III. Minimitzar els riscos de la contaminació atmosfèrica, 
acústica i lumínica 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA C: 

MILLORA I OPTIMITZACIÓ DE LA MOBILITAT i L’ACCESSIBILITAT 

Programa I. Millora i optimització de la mobilitat sostenible 

Programa II. Promoció de l’ús de la bicicleta i dels desplaçaments a 
peu 

Programa III. Adequar l’accessibilitat a l’espai natural 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA D: 

MILLORA DE LA GESTIÓ I QUALITAT DELS SERVEIS 

Programa I. Millorar la qualitat i gestió de l’aigua 

Programa II. Millorar la gestió de residus municipal 

Programa III. Millorar la gestió energètica municipal 

Programa IV. Millorar els serveis oferts per part de l’Ajuntament 
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LÍNIA ESTRATÈGICA E: 

DINAMITZACIÓ DELS DIFERENTS SECTORS ECONÒMICS 

Programa I. Dinamització dels diferents sectors econòmics municipals 

Programa II. Potenciar, desenvolupar i facilitar l’oferta turística del 
municipi 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA F:  

PROMOCIÓ DE LA VIDA SOCIAL I CULTURAL 

Programa I. Fomentar l’associacionisme, el civisme i la participació 
ciutadana 

Programa II. Conservar el patrimoni cultural i històric 

Programa III. Promoure l’educació i la sensibilització ambiental 
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4.3. Definició de les accions i projectes específics 

4.3.1. Resum de les accions i projectes 

LÍNIA ESTRATÈGICA A: CONSERVACIÓ DEL PAISATGE I DE LA BIODIVERSITAT 

Programa I. Conservació del patrimoni geològic 

ACTUACIÓ 1:  Promoció del patrimoni geològic 
  

Programa II. Conservació i gestió del paisatge 

ACTUACIÓ 2:  Afavorir un mosaic d’usos al territori 

ACTUACIÓ 3:  Conservar i adaptar les fonts existents 

Programa III. 
Conservació i gestió de la biodiversitat i la connectivitat 
ecològica 

ACTUACIÓ 4:  Restaurar la riera i els ecosistemes fluvials dels seus marges 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA B: 
PLANIFICACIÓ I INTERVENCIÓ URBANÍSTICA AMB 
CRITERIS DE SOSTENIBILITAT 

Programa I. Avançar cap a desenvolupaments urbanístics sostenibles 
ambientalment i social 

ACTUACIÓ 5: Desenvolupar els plans especials per a la protecció del medi i el paisatge  
  

Programa II. Millorar la qualitat de l’espai urbà 

ACTUACIÓ :6 
Elaboració d’un pla de millora de l’accessibilitat i de reducció i supressió de 

les barreres arquitectòniques 

ACTUACIÓ 7: Elaborar un pla de millora del mobiliari urbà 

ACTUACIÓ 8: Pla de gestió i millora dels espais verds urbans 
  

Programa III.  
Minimitzar els riscos de la contaminació atmosfèrica, 
acústica i lumínica 

ACTUACIÓ 9: Reducció dels nivells sonors al nucli 

ACTUACIÓ 10: Aplicació del pla d’adequació de l’enllumenat públic 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA C: 
MILLORA I OPTIMITZACIÓ DE LA MOBILITAT i 
L’ACCESSIBILITAT 

Programa I. Millora i optimització de la mobilitat sostenible 

ACTUACIÓ 11: Elaborar un pla de millora de la mobilitat municipal 

ACTUACIÓ 12: Instar a la millora del servei de transport col·lectiu del municipi 
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LÍNIA ESTRATÈGICA C: 
MILLORA I OPTIMITZACIÓ DE LA MOBILITAT i 
L’ACCESSIBILITAT 

Programa II. 
Promoció de l’ús de la bicicleta i dels desplaçaments a 
peu 

ACTUACIÓ 13: 
Homogeneïtzació i actualització de la informació sobre els itineraris 

pedestres presents 

ACTUACIÓ 14: Pla supramunicipal de carrils bicicleta i xarxa per a vianants 
  

Programa III.  Adequar l’accessibilitat a l’espai natural 

ACTUACIÓ 15: Mantenir la xarxa d’itineraris o senders 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA D: MILLORA DE LA GESTIÓ I QUALITAT DELS SERVEIS 

Programa I. Millorar la qualitat i gestió de l’aigua 

ACTUACIÓ 16: Inventari de pous d’aigua 

ACTUACIÓ 17: 
Adaptar la normativa per a afavorir un model de consum d’aigua més 

moderat 

ACTUACIÓ 18: Millora de la xarxa d’abastament municipal 
  

Programa II. Millorar la gestió de residus municipal 

ACTUACIÓ 19: Implantar la recollida de la fracció orgànica dels residus municipals 

ACTUACIÓ 20: Aprovar una ordenança reguladora d’enderrocs i residus de la construcció 

ACTUACIÓ 21: 
Realitzar una campanya per a minimitzar el consum de bosses de plàstic a 

la Selva de Mar 

ACTUACIÓ 22: Construir una deixalleria pròpia 

ACTUACIÓ 23: Retirar runams i abocaments incontrolats 

  

Programa III.  Millorar la gestió energètica municipal 

ACTUACIÓ 24: Fomentar l’ús d’energies renovables 
  

Programa IV. Millorar els serveis oferts per part de l’Ajuntament 

ACTUACIÓ 25: Implementació d’un sistema d’informació geogràfica 

ACTUACIÓ 26: 
Establir un protocol sobre els criteris ambientals a seguir en les compres i 

en la contractació pública 

ACTUACIÓ 27: 
Instar a la millora d’horaris d’atenció del dispensari mèdic i dels serveis 

socials 

ACTUACIÓ 28 Millorar l’accessibilitat a les telecomunicacions 

ACTAUCIÓ 29 Creació d’un itinerari esportiu 
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LÍNIA ESTRATÈGICA E: DINAMITZACIÓ DELS DIFERENTS SECTORS ECONÒMICS 

Programa I. Dinamització dels diferents sectors econòmics municipals 

ACTUACIÓ 30: Afavorir el teletreball mitjançant la millora de les telecomunicacions 

ACTUACIÓ 31 Conservar l’activitat agrícola al municipi 
  

Programa II. 
Potenciar, desenvolupar i facilitar l’oferta turística del 
municipi 

ACTUACIÓ 32: Promocionar l’establiment de cases de turisme rural 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA F: PROMOCIÓ DE LA VIDA SOCIAL I CULTURAL 

Programa I. Fomentar l’associacionisme, el civisme i la participació 
ciutadana 

ACTUACIÓ 33: Augmentar la participació ciutadana 
  

Programa II. Conservar el patrimoni cultural i històric 

ACTUACIÓ 34: 
Recuperar els elements de l’arquitectura tradicional de les parets de pedra 

seca al costat de la població 

ACTUACIÓ 35 
Manteniment de catàleg patrimonial complert referents a totes les tipologies 

del patrimoni existent 
  

Programa III.  Promoure l’educació i la sensibilització ambiental 

ACTUACIÓ 36: Promoure el “Compartir cotxe” 

ACTUACIÓ 37: Fomentar l’estalvi d’aigua domèstic 

ACTUACIÓ 38 Revaloritzar els paper de la gent gran com a transmissors de cultura 

ACTUACIÓ 39: 
Realitzar una campanya de sensibilització per evitar els abocaments de 

runams i brossa incontrolats 

 

4.3.2. Fitxes descriptives 

El Programa d’actuacions es presenta mitjançant fitxes estandarditzades numerades. 
Cadascuna de les fitxes detalla la línia estratègica i el programa d’actuació on s’emmarca cada 
actuació on apareix l’objectiu de l’actuació, les directrius per a la seva execució, el termini, la 
prioritat, els organismes i/o agents involucrats en l’execució, les possibles fonts de 
finançament, i una estimació econòmica. No es defineix un termini en anys per a l’execució del 
Programa d’actuacions, si bé la priorització de les actuacions permet orientar el termini en: 
curt (0-2 anys), mitjà (3-5 anys) i llarg (6-10 anys), així mateix també s’indica, quan es pot 
determinar,  programes de finançament periòdics que l’Ajuntament es pot acollir. 

 

L’Ajuntament, com a promotor del projecte, serà responsable d’executar directament les 
actuacions previstes, o de negociar la seva execució amb les institucions i altres ens, segons es 
plantegi en cada cas. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA A:  

PROGRAMA I  

 

ACTUACIÓ 1:  

Objectiu: 

 

 

Descripció tècnica i justificació de l’acció: 

 

Terminis: (1) Prioritat: (2) 

Sectors involucrats: (3) Valoració econòmica: (4) 

Fonts de finançament: (5) Nivell d’Abast: (6) 

Interrelació d’accions: (7) 

Programa de finançament periòdics: (8) 

 

A continuació s’explica els aspectes de valoració que s’inclou a cada fitxa, es pot veure la fitxa 
anterior: 

 

• Terminis (1): Valora l’horitzó temporal de la realització de l’acció (en cas d’accions 
puntuals) o d’implantació (en cas de tractar-se d’accions continues o periòdiques). Es 
diferencien tres terminis d’execució/implantació: Curt (de 0 a 2 anys), mig (de 3 a 5 
anys) i llarg (de 6 a 10 anys). 

• Prioritat (2): Indica l’ordre en que s’han de portar a terme les accions en un mateix 
termini de temps. Es valora a tres nivells de prioritat: alta, mitjana i baixa 

• Sectors involucrats (3): Identifica l’entitat que té competències per a portar a terme 
l’acció. En algunes accions l’Ajuntament pot fer poc més que de mediadora o impulsora, 
mentre que en d’altres, n’és el principal responsable. Aleshores, s’estableix quin és el 
departament o servei municipal responsable del desenvolupament de l’acció. 

• Valoració econòmica (4): Determina de manera aproximada el cost de la inversió 
econòmica necessària per tal de dur a terme l’acció proposada 

• Fonts de finançament (5): Identifica aquells organismes públics o privats que poden 
contribuir econòmicament al desenvolupament de les accions 

• Nivell d’Abast (6): Determina si l’actuació es pot realitzar en els límits del terme 
municipal (local) o si s’ha de realitzar en col·laboració d’altres municipis, per tant 
d’àmbit supramunicipal 

• Interrelació amb d’altres accions (7): Per tal de facilitar la visió de conjunt del Pla 
estratègic, s’enumeren a cada fitxa altres accions que hi estan relacionades. 
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• Programa de finançament periòdics: (8): Identifica línies de subvenció que han 
estat publicades en els darreres anys, a les quals les actuacions són susceptibles a 
poder ser finançades per aquestes línies de subvencions o ajudes. Així mateix no es 
descarta, que hi hagi altres subvencions a que es pot optar o que les que apareixen 
llistades no es tornin a oferir per l‘administració pertinent. 

Per definir els sectors involucrats s’han utilitzat els següents acrònims:  

ASM Ajuntament del La Selva de Mar EL Entitats Locals 

ACA Agència Catalana de l’Aigua FCC Fomento de Construcciones i Contratas S.A. 

ARC Agència de Residus de Catalunya FTP Fundació Territori i Paisatge 

CCAE Consell Comarcal de l’Alt  Empordà GENCAT Generalitat de Catalunya 

CE Centres Educatius ICAEN Institut Català de l’Energia 

CILMA Consell d’Iniciatives Locals per al Medi 
Ambient a les comarques gironines 

IRM Institut Ramon Muntaner 

DAAA Departament d’Agricultura, Alimentació i 
Acció rural MMB Museu Marítim de Barcelona 

DASC Departament d’Acció Social i Ciutadania  ONCE Organización Nacional de Ciegos Espanyoles 

DCMC Departament de Cultura i Mitjans de 
Comunicació PAR Particulars 

DE Departament d’Educació SA Sindicats Agraris 

DGAP 
Direcció General d’Arquitectura del Paisatge 
(Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques) 

SC 
Societats de Caçadors 

DGiAP 
Secretaria de Telecomunicació i Societat de la 
Informació (Departament de Governació i 
Administracions Públiques) 

SGE 
Secretaria General de l’Esport (Departament 
de Vicepresidència) 

DGAP 
Direcció General d’Arquitectura del Paisatge 
(Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques) 

SJ 
Secretaria de Joventut 

DGC Direcció General de Costes (Ministeri de Medi 
Ambient) 

SP Sector privat 

DIUE 
Departament d’Innovació, Universitats i 
Empresa SRIiP 

Secretaria de Relacions Institucionals i 
Participació (Departament d’Interior, 
Relacions Institucionals i Participació) 

DdG Diputació de Girona UdG Universitat de Girona 

DMAH Departament de Medi Ambient i Habitatge OT Oficina de turisme 

DPTiOP Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques. OP Observatori del Paisatge 

DT Departament de Treball PNCC Parc Natural de Cap de Creus 

DS Departament de Salut XCT Xarxa de Custòdia del Territori 

EC Empreses Concessionàries   
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Línia estratègica A: Conservació del Paisatge i de la Biodiversitat 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA A: 

CONSERVACIÓ DEL PAISATGE I DE LA BIODIVERSITAT 

Programa I. Conservació del patrimoni geològic 

Programa II. Conservació i gestió del paisatge 

Programa III. Conservació i gestió de la biodiversitat i la connectivitat 
ecològica 
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LÍNIA ESTRATÈGICA A: CONSERVACIÓ DEL PAISATGE I DE LA BIODIVERSITAT 

PROGRAMA I Conservació del patrimoni geològic 

 

ACTUACIÓ 1: Promoció del patrimoni geològic 

Objectiu: 

Realitzar un projecte de promoció del patrimoni geològic que posi de manifest els elements 
necessaris de caràcter logístic i estructural per captar i satisfer els visitants potencials. 

 

Descripció tècnica i justificació de l’acció: 

Cal destacar que el patrimoni geològic del municipi té un gran interès des d’un punt de vista 
divulgatiu (geològic-paisatgístic), pedagògic (a tots els nivells, de bàsic a avançat), científic 
(estudi de les roques metamòrfiques i magmàtiques, les estructures deformatives i els 
processos geològics externs que actuen o han actuat recentment). 

La possibilitat d’observar afloraments rocosos de forma contínua com els que hi ha en el 
municipi i en el conjunt de la península de Cap de Creus ajuda als professionals de les 
ciències de la terra a entendre la configuració del subsòl d’aquí i per analogia d’altres zones 
llunyanes en que per exemple s’hi construeixen infraestructures subterrànies o s’exploten 
recursos energètics i minerals.  

Aquest recurs divulgatiu-pedagògic-científic relacionat amb la geologia de Cap de Creus es 
creu que en l’actualitat està poc explotat, per aquest motiu es proposa un projecte de 
promoció que posi de manifest els elements necessaris de caràcter logístic i estructural per 
captar i satisfer els visitants potencials. 

Aquest projecte a mig i llarg termini pot repercutir favorablement en l’economia i 
desenvolupament del municipi per aquest motiu es creu interessant que es realitzi el més 
aviat possible.  

Es recomana que el projecte es realitzi de forma coordinada entre els diferents municipis que 
conformen la Península de Cap de Creus, juntament amb el Parc Natural i/o el Consell 
Comarcal com a ens coordinadors. 

  

Terminis: Llarg Prioritat: Baixa 

Sectors involucrats: DMAH, DIUE, PNCC, 
CCAE, ASM, SP, UdG, FTP 

Valoració econòmica: 15.000 – 30.000€ 
(A concretar, depenent dels municipis que 
se sumin a l’actuació) 

Fonts de finançament: DMAH, DCMC, 
DAAA, PNCC, FTP Nivell d’Abast: Local – Supramunicipal 

Programa de finançament periòdics: 
• Departament de Medi Ambient. Subvencions a ens locals per promoure accions de sostenibilitat 

local. Ordre MAH/276/2006, de 24 de maig. 

• EUROPARC-España en col·laboració amb la Fundación de las Cajas de Ahorros (FUNCAS). “Ayuda 
para el desarrollo de proyectos ligados a actividades que promuevan la cooperación y la 
colaboración entre entidades con el objetivo de mejorar el conocimiento, la gestión y el estado de 
conservación de los espacios protegidos”. 

• Fundació Territori i Paisatge (Caixa de Catalunya). Ajuts per projectes de difusió i educació 
ambiental, any 2008. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA A: CONSERVACIÓ DEL PAISATGE I DE LA BIODIVERSITAT 

PROGRAMA II Conservació i gestió del paisatge 
 

ACTUACIÓ 2: Afavorir un mosaic d'usos al territori 

Objectiu: 

Evitar la desaparició de pastures i conreus per afavorir el paisatge en mosaic, la biodiversitat i 
evitar incendis, a través de la preservació del sòl agrícola. 

Descripció tècnica i justificació de l’acció: 

L’abandonament de les pràctiques tradicionals al Cap de Creus ha propiciat l'avanç de la brolla i el 
matoll, comunitats molt inflamables i que afavoreixen la propagació dels incendis de manera 
incontrolada. Aquesta vegetació de brolles arbustives s’està convertit en l’hàbitat dominant. Per 
afavorir la presència d’un mosaic agro-forestal, es proposa potenciar el manteniment dels conreus 
tradicionals (vinya i olivar), així com les pastures de bestiar que ajuden a crear prats i zones 
obertes. Aquestes actuacions permetrien augmentar la biodiversitat, millorar el paisatge i combatre 
de forma natural possibles incendis forestals. L’afavoriment d’un mosaic d’usos, permet, si no 
evitar o frenar el foc de forma immediata, sí ralentitzar-lo de manera que els equips d’extinció hi 
puguin treballar més adequadament. 

El Parc Natural de Cap de Creus ja compta amb estudis fets i només caldria portar-los a la pràctica, 
especialment per part del propi Parc Natural, però també a través de l’Ajuntament, el qual ha de 
preservar els sòls agrícoles a través de les seves figures de planejament. 

Algunes de les accions concretes a aplicar són les següents: 

- La recuperació dels conreus tradicionalment implantats al Cap de Creus, com són l’olivera i la vinya, 
que esdevenen espais de baixa massa combustible per a l’avanç del foc.  

- La recuperació de la ramaderia, ja que els ramats fan disminuir la massa inflamable, sobretot de les 
espècies més piròfites. 

- El manteniment dels camins tradicionals, que serveixen de tallafocs eventuals, a més de facilitar l’accés 
dels equips d’extinció. 

- L’establiment de punts estratègics de gestió, que permeten una màxima eficàcia de les mesures en un 
espai d’extensió variable. 

El desenvolupament d’aquestes accions no recau en la totalitat sobre l’Ajuntament així el 
repartiment de funcions sobre aquests aspectes és el següent: 
L’ADF ha de tenir contacte amb els pagesos i ramaders, per a poder accedir a les seves finques en cas de 
necessitat 
El Parc Natural de Cap de Creus, ha de dur a la pràctica els plans tècnics de gestió, tot prioritzant les àrees 
concretes. A més, ha de fer possible la pastura, a través dels ramats que actuen de comú acord al Parc 
Natural i la realització de la actuacions pertinents en el sòl inclòs en els seus límits. 
La Generalitat de Catalunya, a través del DPTiOP, DMAH i DAAR han de fer accions conjuntes per afavorir el 
manteniment dels espais agrícoles 

  

Terminis: Mig Prioritat: Alta 

Sectors involucrats: DMAH, DPTOiP, DAAA, 
PNCC, CCAE, ASM, ADF, FTP, XCT, PAR, SP, SC,  

Valoració econòmica: 10.000 € 

Fonts de finançament: DMAH, DAAA, DdG, 
CCAE, PNCC, XCT, FTP 

Nivell d’Abast: Local 

Interrelació d’accions: Actuacions 4,5 i 31 

Programa de finançament periòdics: 
• Departament de Medi Ambient. Subvencions a ens locals per promoure accions de sostenibilitat local. 

ORDRE MAH/276/2006, de 24 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores de les  
• Diputació de Girona. Programa del Pla a l’acció. 
• Diputació de Girona. Ajuts al foment de la connectivitat social, paisatgística i ecològica entre els espais 

lliures de les comarques gironines. 
• EUROPARC-España en col·laboració amb la Fundación de las Cajas de Ahorros (FUNCAS) “Ayuda para el 

desarrollo de proyectos ligados a actividades que promuevan la cooperación y la colaboración entre 
entidades con el objetivo de mejorar el conocimiento, la gestión y el estado de conservación de los 
espacios protegidos”. 

• Fundació Territori i Paisatge (Caixa de Catalunya). Ajuts per projectes de conservació, any 2008. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA A: CONSERVACIÓ DEL PAISATGE I DE LA BIODIVERSITAT 

PROGRAMA II Conservació i gestió del paisatge 

 

ACTUACIÓ 3: Conservar i adaptar les fonts existents 

Objectiu: 

Efectuar un pla de neteja, adaptació i condicionament de les fonts del municipi, per tal de 
recuperar i fomentar l’ús social d’aquestes i recuperar-les com a punt d’interès per la fauna 
de l’indret. 

 

Descripció tècnica i justificació de l’acció: 

En el municipi i en tot el Cap de Creus existeixen un gran nombre de fonts. Aquestes són 
punts d’aigua molt interessants tant des del punt de vista ecològic com social. Com a 
abeurador i punt de cria d’espècies animals; com a punt de descans i abeurador per als 
transhumants, el seu bestiar, o els senderistes que realitzin itineraris per la zona. 

L’estat de conservació de les fonts és divers. Les que es troben en mal estat de conservació 
s’haurien de recuperar, i les que es troben en bon estat s’haurien de mantenir i adaptar, de 
tal manera que siguin útils per als animals. Haurien de tenir les següents característiques: 

- corrent continu d’aigua 

- no tenir aixeta ni premedor 

- no tenir forat de desaigua 

- tenir una pica gran on caigui l’aigua de la font i que pot servir per a la cria de 
salamandra i altres espècies que necessiten aigua més oxigenada 

- tenir un abeurador gran no gaire alçat del terra que serveixi tant per a que els animals 
hi beguin, com per a la cria de la resta d’espècies d’amfibis que necessiten aigua més 
estancada.  

D’altra banda, també seria útil adaptar les basses contra incendis per a aquests usos 
d’abeurador i zona de cria. Això es podria fer realitzant una zona sobreeixidora d’aigua que 
caigui a un abeurador. 

Es proposa l’elaboració d’un pla que analitzi l’estat de les diferents fonts existents al terme 
municipal, que elabori propostes de millora i recuperació en cada cas, i elabori un programa 
d’actuacions i pressupost de cada actuació. 

  

Terminis: Llarg Prioritat: Mitjana 

Sectors involucrats: DMAH, ACA, CCAE; 
PNCC, ASM 

Valoració econòmica: 6.200 €. Elaboració 
del pla i llavors caldrà determinar la 
inversió en cada cas.   

Fonts de finançament: ACA, DdG, CCAE, 
ASM, PAR, SP Nivell d’Abast: Local 

Programa de finançament periòdics: 
• Departament de Medi Ambient i Habitatge. Subvencions a ens locals per promoure accions de 

sostenibilitat local. Ordre MAH/276/2006, de 24 de maig. 

• Agencia Catalana de l’Aigua. Subvencions per a la realització d'actuacions de gestió, conservació i 
recuperació d'espais fluvials. Resolució MAH/1710/2007, de 29 de maig. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA A: CONSERVACIÓ DEL PAISATGE I DE LA BIODIVERSITAT 

PROGRAMA III 
Conservació i gestió de la biodiversitat i la connectivitat 

ecològica 

 

ACTUACIÓ 4: 
Restaurar la riera i els ecosistemes fluvials dels seus 
marges 

Objectiu: 

Millorar l’estat de conservació de la riera des d’un punt de vista natural, a través d’un 
projecte de restauració i millora ambiental de la riera 

 

Descripció tècnica i justificació de l’acció: 

La riera de la Selva de Mar presenta un estat de conservació elevat, però en alguns punts hi 
trobem certes mancances d’arbrat a les seves lleres i marges fluvials, o bé la presència 
d’elements com deixalles, abocaments, etc.  

Es proposa realitzar un pla d’actuacions per a la millora ambiental i paisatgística de la riera, i 
per incrementar-ne la seva biodiversitat.  

Aquest conjunt d’actuacions passarien per un projecte concret de restauració, en el qual 
l’Agència Catalana de l’Aigua s’hi impliqui directament. 

Aquest projecte ha de preveure la plantació d’espècies autòctones, l’eliminació d’espècies 
foranies, condicionament dels marges, i un pla de gestió per actuacions en moments d’aiguat, 
de poca aigua o de possibles incendis a les parts elevades de la conca. 

  

  

Terminis: Mig Prioritat: Mitjana 

Sectors involucrats: DMAH, ACA, CCAE, 
PNCC, ASM 

Valoració econòmica: 6.800 € elaboració 
del pla 

Fonts de finançament: ACA, CCAE, PNCC, 
ASM Nivell d’Abast: Local 

Interrelació d’accions: Actuació 2 

Programa de finançament periòdics: 
• Agència Catalana de l’Aigua. Subvencions pera la regeneració d’actuacions de gestió, conservació 

i recuperació d’espais fluvials. Resolució MAH/1710/2007 de 29 de maig. 

• Agència Catalana de l’Aigua. Programa de manteniment i conservació de lleres 2006-2010. 

• DMAH. ACA. Subvencions per a la realització d'actuacions de gestió, conservació i recuperació 
d'espais fluvials. MAH/1710/2007, de 29 de maig. 
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Línia estratègica B: Planificació i intervenció urbanística amb criteris de 
sostenibilitat 

LÍNIA ESTRATÈGICA B: 

PLANIFICACIÓ I INTERVENCIÓ URBANÍSTICA AMB CRITERIS 
DE SOSTENIBILITAT 

Programa I. Avançar cap a desenvolupaments urbanístics sostenibles 
ambientalment i social 

Programa II. Millorar la qualitat de l’espai urbà 

Programa III. Minimitzar els riscos de la contaminació atmosfèrica, 
acústica i lumínica 
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LÍNIA ESTRATÈGICA B: 
PLANIFICACIÓ I INTERVENCIÓ URBANÍSTICA AMB 

CRITERIS DE SOSTENIBILITAT 

PROGRAMA I 
Avançar cap a desenvolupaments urbanístics sostenibles 

ambientalment i social 

 

ACTUACIÓ 5: 
Desenvolupar plans especials per a la protecció del 
medi i el paisatge 

Objectiu: 

Dotar el sòl no urbanitzable (terrasses agrícoles i cursos d’aigua), no inclòs al Parc Natural, 
d’una protecció i regulació d’usos suplementària. 

 

Descripció tècnica i justificació de l’acció: 

A la Selva de Mar existeixen àrees susceptibles de protecció i millora a través de plans 
especials. La seva ordenació a través de plans derivats permetria la seva recuperació  i una 
ulterior protecció respecte d’aquella que els confereix la seva categorització actual, sempre 
respectant els usos presents i aquells a què els vols destinar el municipi. 

En particular, la franja de terreny amb relleu accidentat compresa entre la pista forestal i la 
riera, ha vist en els darrers anys la recuperació de bona part de les seves terrasses per a la 
recuperació del conreu de l’olivera. A través d’un o diversos plans especials es poden regular 
millor els seus usos i recuperar la riera com a espai de valor ecològic i paisatgístic a l’hora 
que de gaudi per a la població local. 

  

  

Terminis: Curt Prioritat: Alta 

Sectors involucrats: DMAH, ASM, FTP, XCT 
Valoració econòmica: 8.800€ (elaboració 
d’un pla especial en sòl no urbanitzable) 

Fonts de finançament: DMAH, DPTiOP, 
DdG, CCAE, ASM, FTP, XCT Nivell d’Abast: Local 

Interrelació d’accions: Actuació 2 

Programa de finançament periòdics: 
• Diputació de Girona. Programa del Pla a l’acció. 

• Departament de Medi Ambient i Habitatge. Subvencions a ens locals per promoure accions de 
sostenibilitat local. Ordre MAH/276/2006, de 24 de maig. 

• Diputació de Girona. Convocatòria d’ajuts al foment de la connectivitat social, paisatgística i 
ecològica entre els espais lliures de les comarques gironines Any 2008.  

• EUROPARC-España en col·laboració amb la Fundación de las Cajas de Ahorros (FUNCAS). “Ayuda 
para el desarrollo de proyectos ligados a actividades que promuevan la cooperación y la 
colaboración entre entidades con el objetivo de mejorar el conocimiento, la gestión y el estado de 
conservación de los espacios protegidos”. 

• Fundació Territori i Paisatge (Caixa de Catalunya). Ajuts per projectes de conservació, any 2008. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA B: 
PLANIFICACIÓ I INTERVENCIÓ URBANÍSTICA AMB 

CRITERIS DE SOSTENIBILITAT 

PROGRAMA II Millorar la qualitat de l’espai urbà 

 

ACTUACIÓ 6: 
Elaboració d’un pla millora de l’accessibilitat i de 
reducció i supressió de les barreres arquitectòniques 

Objectiu: 

Redactar un Pla de millora de l’accessibilitat i de reducció i supressió de les barreres 
arquitectòniques del nucli de la Selva de Mar. 

 

Descripció tècnica i justificació de l’acció: 

Tot i que el conjunt del nucli de la Selva de Mar presenta una molt elevada qualitat, i que les 
darreres actuacions urbanístiques dutes a terme ja s’han realitzat tenint en compte criteris 
d’accessibilitat, s’ha detectat que alguns equipaments que conformen l’espai públic, com per 
exemple l’ajuntament, no es troben adaptats a les necessitats de les persones amb mobilitat 
reduïda. 

Per tal d’adequar aquests equipaments, així com la resta de l’espai públic de la Selva de Mar, 
voreres, places, espais verds, etc, es proposa realitzar un pla de millora de l’accessibilitat i de 
reducció i supressió de les barreres arquitectòniques. Aquest pla, que en definitiva busca una 
millora de l’accessibilitat per part dels vianants, hauria de analitzar amb profunditat la 
situació actual del municipi, establir un pla d’actuacions, en el qual s’haurien d’identificar, 
valorar i pressupostar les actuacions necessàries per tal d’adequar el nucli urbà del la Selva 
de Mar, i els principals espais públics, a una correcta accessibilitat per part de les persones 
amb mobilitat reduïda. 

Aquesta actuació s’ha de realitzar de conveniència amb les especificacions que estableix la 
Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i supressió de barreres 
arquitectòniques, modificada pel Decret legislatiu 6/1994, de 13 de juliol. 

  

  

Terminis: Mig Prioritat: Mitjana 

Sectors involucrats: CCAE, PNCC, ASM, SP 
Valoració econòmica: 8.000€ (redacció 
Pla de millora) més l’execució de les obres 

Fonts de finançament: DASC Nivell d’Abast: Local 

Interrelació d’accions: Actuació 11 

Programa de finançament periòdics: 
• Departament d’Acció Social i Ciutadania. RESOLUCIÓ ASC/167/2007, de 26 de gener. (DOGC 

núm. 4811; 31/01/2007) 

• Fundación ONCE. subvencions destinades, entre d'altres, a la supressió de barreres 
arquitectòniques dins dels Plans de superació de barreres a la integració. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA B: 
PLANIFICACIÓ I INTERVENCIÓ URBANÍSTICA AMB 

CRITERIS DE SOSTENIBILITAT 

PROGRAMA II Millorar la qualitat de l’espai urbà 

 

ACTUACIÓ 7: Elaborar un pla de millora del mobiliari urbà 

Objectiu: 

Redactar un Pla de millora del mobiliari urbà. 

 

Descripció tècnica i justificació de l’acció: 

Durant les diferents jornades de treball de camp en el municipi, s’ha detectat que hi ha 
mobiliari urbà (bancs, papereres, enllumenat, senyalització, etc.) que està en mal estat de 
conservació o necessita d’una reforma i/o neteja. 

Per aquests motiu és necessari elaborar un Pla de millora del mobiliari urbà, on s’identifiquin 
els elements en mal estat, possibles noves ubicacions i actuacions a realitzar-hi. Per tal 
d’executar un calendari per les actuacions concretes i al mateix elaborar propostes de futur 
en relació al mobiliari urbà. 

Així mateix es pot establir una sèrie de criteris de sostenibilitat pel nou mobiliari en les zones 
de noves actuacions urbanístiques i pel mobiliari que s’hagi de substituir. Alguns dels criteris 
ambientals de compra verda i de baix impacte ambiental per la instal·lació de mobiliari urbà, 
podrien ser: (Informació extreta del document de Ecodisseny de Parc Infantils, de ELISAVA Escola Superior de 
Disseny) 

- Elements integrats a l’entorn, de manera que no suposin un element artificial de disseny, colors 
i textura impactants col·locats al mig d’un espai. 

- Minimitzar l’ús de materials en el paviment i sistemes de fixació que contemplin el 
desmantellament i baix impacte al sòl, més elements no vol dir més seguretat o serveis. 

- Reduir ús de maquinària en la instal·lació dels elements. 
- Exigir a empreses subministradores o constructores materials o productes que disposin d’un 

estudi del seu cicle de vida. 
- Comprar elements o materials que necessitin un baix i fàcil manteniment. 
- Prioritzar la compra de materials o elements amb certificat d’etiqueta ecològica, incloent els 

seus tractament superficials. 
- Utilitzar productes reciclats o reutilitzats, i reciclables. 
- Potenciar la compra d’aquells productes que es puguin reparar i que per tant disposin de peces 

de recanvi. Potenciar abans de la restitució total de l’element, la reparació i posteriorment la 
reposició.  

- Que els proveïdors del mobiliari que es vol comprar s’ubiquin prop del municipi per tal de 
minimitzar el transport dels productes i les seves peces en cas de reparacions. 

- Gestionar correctament els residus generats pel manteniment de les instal·lacions. 
  

Terminis: Mig Prioritat: Baixa 

Sectors involucrats: ASM, SP 
Valoració econòmica: 3.000 € (Redacció 
del Pla) més obres d’execució 

Fonts de finançament: DPTiOP, DdG, CCAE, 
ASM Nivell d’Abast: Local 

Interrelació d’accions: Actuació 10 

Programa de finançament periòdics: 

• Departament de Política Territorial i Obres Públiques. Subvencions a Ajuntaments i Consell 
Comarcals per a l’adquisició de mobiliari urbà. 

• Diputació de Girona. Convocatòria de Subvencions per a l’adquisició de Mobiliari Urbà, Anys 
2008 - 2009 
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LÍNIA ESTRATÈGICA B: 
PLANIFICACIÓ I INTERVENCIÓ URBANÍSTICA AMB 

CRITERIS DE SOSTENIBILITAT 

PROGRAMA II Millorar la qualitat de l’espai urbà 

 

ACTUACIÓ 8: Pla de gestió i millora dels espais verds urbans 

Objectiu: 

Redacció d’un Pla de gestió i millora dels espais verds urbans, segons criteris de 
sostenibilitat. 

 

Descripció tècnica i justificació de l’acció: 

En el municipi de la Selva de Mar, tot i que la presència d’espais verds urbans és reduït, s’ha 
detectat que els que aquesta població presenta no estan gestionats sota criteris de 
sostenibilitat. Aquests espais verds, sobretot els presents a l’entrada del nucli, haurien de 
complir una clara funció d’esponjament del nucli, i de frontera entre el nucli urbà i l’espai 
periurbà, per això han de seguir criteris de biodiversitat en l’elecció de les espècies vegetals, i 
d’integració dels diferents equipaments d’esbarjo (jocs infantils, bancs, papereres, etc.). 

Per aquests motius, es proposa que es realitzi un pla de gestió i millora dels espais verds 
urbans. També es proposen un seguit de mesures ambientals a considerar, tant en aquests 
espais verds, com en la jardineria del municipi: 

- Elecció d’espècies autòctones i especies apropiades al clima de la Selva de Mar. 

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

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

- Programa de defensa fitosanitari aplicant criteris selectius. 

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

- Recollida selectiva i valorització de les restes vegetals. 

  

  

Terminis: Llarg Prioritat: Mitjana 

Sectors involucrats: CCAE, DdG, ASM 
Valoració econòmica: 4.000 € (Redacció 
del Pla) més obres d’execució € 

Fonts de finançament: DdG, ASM Nivell d’Abast: Local 

Interrelació d’accions: Actuacions 7 i 10 

Programa de finançament periòdics: 
• Diputació de Girona. Programa del Pla a l’acció. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA B: 
PLANIFICACIÓ I INTERVENCIÓ URBANÍSTICA AMB 

CRITERIS DE SOSTENIBILITAT 

PROGRAMA III 
Minimitzar els riscos de la contaminació atmosfèrica, 

acústica i lumínica 

 

ACTUACIÓ 9: Reducció dels nivells sonors al nucli 

Objectiu: 

Realitzar el mapa Acústic del municipi i aprovació d’ordenança reguladora de soroll i 
vibracions 

 

Descripció tècnica i justificació de l’acció: 

A la Selva de Mar existeix un índex de motocicletes quatre punts per sobre de la mitjana 
catalana. L’índex de construcció dels darrers anys també ha fet incorporar un soroll a la via 
pública provocat pels dúmpers, camions, martells pneumàtics, i d’altres. Aquestes 
característiques afegint-hi la tipologia del nucli , amb carrers estrets, compacte, provoca que 
el soroll es converteixi en un dels inconvenients de la qualitat de vida del nucli. 

El soroll és una molèstia significativa que valoren els habitants de la Selva de Mar. En un 
futur la gran transformació dels nuclis urbans es notarà a partir de la reducció del soroll 
ambiental. 

La tendència cap aquesta situació es pot accelerar a través d’actuacions dins l’àmbit de les 
competències municipals. Així es proposa: 

- Realitzar el mapa Acústic del municipi prenent com a base el realitzat pel Departament de Medi 
Ambient i Habitatge, prenent com a zones considerades acústicament sensibles especialment  
escoles, espai d’interès natural i franja marítima. 

- Prendre com a referència una ordenança que tingui en compte la especificitat del municipi de la 
selva de Mar, es pot agafar com exemple la resolució de 30 d’octubre de 1995, per la qual 
s’aprova una ordenança municipal tipus, reguladora del soroll i les vibracions. 

- Paral·lelament a l’aprovació de l’ordenança de soroll, cal que l’Ajuntament augmenti el control 
tant de les activitats, com de la via pública per tal de vetllar pel compliment d’aquesta ordenança 
i pensar en la possibilitat d’actuar a través de taxes cap aquells que produeixen sorolls per sobre 
ell permès, i incentius econòmics per a la seva reducció. 

  

  

Terminis: Curt Prioritat: Mitjana 

Sectors involucrats: DPTOiP, DdG, CCAE, 
ASM 

Valoració econòmica: 5.000€ 

Fonts de finançament: GENCAT, DMAH, 
ASM 

Nivell d’Abast: Local 

Programa de finançament periòdics: 
• Departament de Medi Ambient i Habitatge. Subvencions a ens locals per promoure accions de 

sostenibilitat local. Ordre MAH/276/2006, de 24 de maig. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA B: 
PLANIFICACIÓ I INTERVENCIÓ URBANÍSTICA AMB 

CRITERIS DE SOSTENIBILITAT 

PROGRAMA III 
Minimitzar els riscos de la contaminació atmosfèrica, 

acústica i lumínica 

 

ACTUACIÓ 10: Aplicació del pla d’adequació de l’enllumenat públic 

Objectiu: 

Execució del Pla d’adequació de l’enllumenat públic. 

 

Descripció tècnica i justificació de l’acció: 

A la Selva de Mar les consideracions sobre enllumenat és que en general l’estat de 
conservació de les instal·lacions d’enllumenat és bo, donat que totes les escomeses de 
l’Ajuntament tenen regulació de flux mitjançant maniobra de doble nivell i que tots els punts 
de llum de l’enllumenat públic del municipi es troben dins de Zona E3. 

Malgrat això, cal esmerçar esforços en la disminució de la despesa i millora de l’eficàcia, 
atenent les directrius que el mateix Pla d’adequació sobre enllumenat estableix en les seves 
accions. 

L’objectiu del Pla d’adequació és aconseguir reduir la contaminació lluminosa, reduir el 
consum energètic, protegir el medi natural vetllant per l’equilibri ecològic de les espècies 
nocturnes. En el mateix Pla també es pretén identificar els punts de les instal·lacions que cal 
adequar, determinar-ne la prioritat, el pressupost i planificar el calendari de les accions. És 
en aquest sentit que des d’aqueta fitxa proposem la implantació efectiva de les mesures del 
Pla d’adequació de l’enllumenat. 

La Llei estableix en el seu article 5.2 una zonificació del territori, on classifica com a zones 
que admeten una brillantor mínima (Zona E1) les àrees incloses en el Pla d’espais d’interès 
natural. En aquest sentit el fet que el municipi de la Selva de Mar estigui parcialment inclòs 
dins del Parc Natural de Cap de Creus, fa que l’aplicació de mesures per a reduir la 
contaminació lumínica tingui un interès especial. 

  

  

Terminis: Mig Prioritat: Baixa 

Sectors involucrats: ICAEN, ASM 
Valoració econòmica: 1.500 - 4.000€ 
(Anuals) 

Fonts de finançament: GENCAT, ICAEN, 
ASM. Nivell d’Abast: Local 

Programa de finançament periòdics: 
• Departament de Medi Ambient i Habitatge. Ajuts per a la realització d’actuacions d’ordenació 

ambiental de la il·luminació exterior. Resolució MAH/769/2008, de 12 de març. 

• Departament de Governació. PUOSC. 
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Línia estratègica C: Millora i optimització de la mobilitat i 
l’accessibilitat 

LÍNIA ESTRATÈGICA C: 
MILLORA I OPTIMITZACIÓ DE LA MOBILITAT i 

L’ACCESSIBILITAT 

Programa I. Millora i optimització de la mobilitat sostenible 

Programa II. Promoció de l’ús de la bicicleta i dels desplaçaments a peu 

Programa III. Adequar l’accessibilitat a l’espai natural 
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LÍNIA ESTRATÈGICA C: 
MILLORA I OPTIMITZACIÓ DE LA MOBILITAT i 

L’ACCESSIBILITAT 

PROGRAMA I Millora i optimització de la mobilitat sostenible 

 

ACTUACIÓ 11: Elaborar un pla de millora de la mobilitat municipal 

Objectiu: 

Redactar un Pla de millora de la mobilitat al municipi de la Selva de Mar, que prioritzi els 
modes de transport més sostenibles. 

 

Descripció tècnica i justificació de l’acció: 

La mobilitat és un concepte íntimament lligat al model urbà, i tot i que el POUM de La Selva 
de Mar és molt recent, aquest es va començar a redactar prèviament a l’entrada en vigor del 
Reglament de la llei d’urbanisme, el qual estableix que el planejament urbanístic ha 
d’incorporar un estudi d’avaluació de la mobilitat generada, el qual, al seu temps, analitza la 
mobilitat actual, preveu les necessitats de mobilitat generades pel nou planejament i 
estableix els itineraris principals de vianants, bicicletes, transport públic i vehicles privats. 

Donat que la recent aprovació del POUM no en fa aconsellable una revisió del mateix, i que 
per tant aquest estudi no es durà a terme fins que el municipi presenti les condicions adients 
per a la seva revisió, es proposa elaborar un Pla de millora de la mobilitat municipal. 

Els criteris de mobilitat sostenible que es recomana seguir per a la redacció d’aquest pla, es 
resumeixen de la següent manera: 

- Analitzar i diagnosticar la mobilitat en el municipi per a una correcta planificació. 

- Estructurar una xarxa d’itineraris peatonals com a element prioritari en l’articulació de l’espai 
urbà. 

- Introduir mesures de pacificació del trànsit a l’interior del nucli. 

- Generar una xarxa d’itineraris de bicicletes per a la seva potenciació com a tipus de transport. 

- Ordenar l’estacionament de vehicles per fer-lo compatible amb l’ús i gaudi de l’espai públic. 

- Prioritzar el transport públic i la seva intermodalitat. 

- Establir els carrers i vials que necessiten una millora de l’estat del seu ferm. 

Aquest Pla, hauria d’establir una jerarquització de la vialitat del nucli (vials de direcció única, 
limitar l’accés del vehicle rodat a tot arreu, etc.) estudiar les restriccions d’accés motoritzat, 
establir mesures per a reduir la velocitat a l’entrada del nucli, i valorar la possibilitat 
d’ampliació de l’horari de l’aparcament actual, situat a l’entrada del nucli, per tal de millorar 
la mobilitat peatonal. 

  

Terminis: Mig Prioritat: Mitjana 

Sectors involucrats: ASM Valoració econòmica: 6.500 € 

Fonts de finançament: DPTiOP, ASM Nivell d’Abast: Local 

Interrelació d’accions: Actuació 12 

Programa de finançament periòdics: 
• Departament de Política Territorial i Obres Públiques. Subvencions per a la redacció dels plans de 

millora de la mobilitat municipal. 

• Departament de Política Territorial i Obres Públiques. Atorgament d'ajuts a ajuntaments per a la 
realització d'estudis, projectes i experiències pilot referents a estratègies de mobilitat sostenible 
d'àmbit municipal. PTO/488/2006, de 4 d'octubre. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA C: 
MILLORA I OPTIMITZACIÓ DE LA MOBILITAT i 

L’ACCESSIBILITAT 

PROGRAMA I Millora i optimització de la mobilitat sostenible 

 

ACTUACIÓ 12: 
Instar a la millora del servei de transport col·lectiu 
del municipi 

Objectiu: 

Potenciar el transport públic de viatgers. 

 

Descripció tècnica i justificació de l’acció: 

El servei de transport públic, ofert per la companyia SARFA SL., amplifica la seva freqüència i 
destinacions sobretot de cara al període estival, connectant el municipi amb altres municipis 
propers, i les principals capitals de comarca properes, així com amb Barcelona.  

Amb tot, aquest servei es mostra inadequat per a les necessitats de la població local. En el 
procés de participació ciutadana que s’ha dut a terme en aquesta Agenda 21 Local, ha quedat 
palès el descontentament general de la població amb la disponibilitat i freqüència del 
transport públic. 

Per aquest motiu, es proposa que des de l’ajuntament s’insti a les administracions 
competents, així com a les empreses subministradores d’aquest servei de transport col·lectiu, 
que es millori el servei ofert, a partir d’un augment de la freqüència, adequació dels horaris a 
la realitat diària dels habitants d’aquesta població, i adequació de les parades existents. 

Així mateix, les característiques del municipi, i de l’indret on aquest està ubicat, poden 
suscitar una variació en la tipologia dels autobusos, com per exemple la realització de 
determinats serveis amb microbús, per tal de que la rendibilitat d’aquest servei es vegi 
augmentada. En determinades hores al dia aquest servei caldria prioritzar-lo a la població de 
major edat i a les persones amb dificultats de mobilitat. 

  

  

Terminis: Curt Prioritat: Alta 

Sectors involucrats: CCAE, ASM, SARFA 
Valoració econòmica: 1.500 € (persona 
destinada a tràmits i gestions) 

Fonts de finançament: ASM Nivell d’Abast: Local 
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LÍNIA ESTRATÈGICA C: 
MILLORA I OPTIMITZACIÓ DE LA MOBILITAT i 

L’ACCESSIBILITAT 

PROGRAMA II Promoció de l’ús de la bicicleta i dels desplaçaments a peu 

 

ACTUACIÓ 13: 
Homogeneïtzació i actualització de la informació 
sobre els itineraris pedestres presents 

Objectiu: 

Realitzar i editar un recull dels itineraris pedestres presents al municipi. 

 

Descripció tècnica i justificació de l’acció: 

La Selva de Mar, i la resta dels municipis de la Península de Cap de Creus, presenten un 
elevat nombre d’itineraris pedestres. Alguns d’aquests han estat realitzats i senyalitzats per 
part del Parc Natural, d’altres són de caràcter autonòmic, o inclús nacional (GR-11, GR-92) i 
d’altres d’iniciativa municipal. En aquest sentit, es disposa de diverses fonts d’informació que, 
de vegades, poden arribar a contradiccions, i a no oferir una informació clara i concisa sobre 
els diferents itineraris existents. 

De cara a potenciar encara més la utilització d’aquests itineraris, i de divulgar-ne els 
elements patrimonials i naturals que aquests presenten al llarg del seu recorregut, es 
proposa, per una banda, inventariar la totalitat dels senders senyalitzats existents i 
homogeneïtzar la informació sobre els mateixos. Aquesta homogeneïtzació s’hauria de dur a 
terme a nivell supramunicipal, en els diferents municipis que formen el present procés 
d’Agenda 21 Local, ja que molts d’aquests itineraris presenten part del seu recorregut en 
diversos municipis. D’aquesta forma, amb un sòl fulletó es podria informar per igual als 
visitants de qualsevol dels tres municipis, potenciant-ne per igual els seus actius, i ampliant 
el nombre potencial d’usuaris dels mateixos. 

Així mateix, aquesta informació podria incloure informació sobre els elements patrimonials, 
històrics, i naturals existents, per tal de ser utilitzats a mode de guia per part dels usuaris. 

  

  

Terminis: Mig Prioritat: Baixa 

Sectors involucrats: CCAE, PNCC, ASM 
Valoració econòmica: 8.000€ (inventari 
de camins i senders) 3.000€ (edició de 
material) 

Fonts de finançament: DdG, CCAE Nivell d’Abast: Local - Supramunicipal 

Interrelació d’accions: Actuacions 14 i 15 

Programa de finançament periòdics: 
• Diputació de Girona. Programa del Pla a l’acció (per l’inventari de senders). 
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LÍNIA ESTRATÈGICA C: 
MILLORA I OPTIMITZACIÓ DE LA MOBILITAT i 

L’ACCESSIBILITAT 

PROGRAMA II Promoció de l’ús de la bicicleta i dels desplaçaments a peu 

 

ACTUACIÓ 14: 
Pla supramunicipal de carrils bicicleta i xarxa per a 
vianants 

Objectiu: 

Elaborar un pla supramunicipal que identifiqui, inventariï, i senyalitzi de forma homogènia, 
una xarxa de senders i de carrils bicicleta entre els diferents municipis. 
 

Descripció tècnica i justificació de l’acció: 

La Selva de Mar, així com la resta dels municipis inclosos, tant en el present procés d’Agenda 
21 Local, com en el conjunt del Parc Natural de Cap de Creus, presenta un elevat nombre de 
senders senyalitzats. Amb tot, s’ha detectat que aquest espai no disposa d’una xarxa 
cicloturística, si bé hi ha alguns itineraris, sense senyalitzar, ideats i proposats des d’entitats 
locals.  

Amb l’objectiu de fomentar els desplaçaments a peu i en bicicleta, es proposa, elaborar un 
pla supramunicipal, bé sigui amb la resta dels municipis inclosos a l’àmbit del Parc Natural de 
Cap de Creus, que identifiqui, inventariï, i senyalitzi de forma homogènia, una xarxa de 
senders i de carrils bicicleta entre els diferents municipis. Aquest Pla s’hauria de centrar 
sobretot, en completar la xarxa de senders avui senyalitzada per part del Parc Natural i 
aquells senders locals i en la definició d’una xarxa de carrils bicicleta, que uneixi els diferents 
nuclis, i els elements d’interès patrimonial i natural. En aquest sentit, per a l’àmbit de la 
Selva de Mar, la proposta més interessant pot ser la següent: 

- Connectar el nucli de la Selva de Mar amb el del Port de la Selva. 

Els carrils-bici intermunicipals, coneguts en alguns casos com a vies verdes, fomenten no 
només la component lúdica i esportiva de la bicicleta, sinó també el seu vessant com a mitjà 
de transport urbà i interurbà. O la possibilitat de lloguer de bicicletes intercanviables en els 
diferents municipis que s’incorporin a aquesta idea. 

Donat que l’ús de la bicicleta per determinades vies comporta un risc per a la seguretat del 
ciclista, degut al volum de trànsit i a la velocitat dels vehicles a motor, les rutes 
d’interconnexió entre municipis a través d’espais lliures o vies de poca circulació faciliten els 
desplaçaments en bicicleta o, simplement, la passejada. 

Tenir en compte la seguretat dels usuaris de la bicicleta és especialment important en 
carreteres interurbanes, on l’espai de la vies és compartit pels conductors i pels ciclistes 
alhora. En aquestes vies, cal actuar de forma que la bicicleta estigui protegida davant del 
vehicle a motor mitjançant la creació de carrils o la instal·lació d’elements que evitin que les 
diferències de velocitat suposin un perill constant. 

  

Terminis: Mig Prioritat: Mitjana 

Sectors involucrats: CCAE, PNCC, ASM 
Valoració econòmica: 6.000€ més 
despeses d’execució 

Fonts de finançament: DPTiOP, DdG Nivell d’Abast: Supramunicipal 

Interrelació d’accions: Actuacions 13 i 15 

Programa de finançament periòdics: 
• Diputació de Girona. Programa del Pla a L’acció. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA C: 
MILLORA I OPTIMITZACIÓ DE LA MOBILITAT i 

L’ACCESSIBILITAT 

PROGRAMA III Adequar l’accessibilitat a l’espai natural 

 

ACTUACIÓ 15: Mantenir la xarxa d’itineraris i senders 

Objectiu: 

Mantenir en bon estat de conservació i funcionalitat els camins i senders del municipi, així 
com els elements d’interès relacionats amb aquests 

 

Descripció tècnica i justificació de l’acció: 

Per a la connectivitat social de la zona són molt importants les carrerades, els senders i els 
itineraris existents. És per això que cal mantenir-los en bon estat de conservació, procurar 
mantenir-los oberts sense que la vegetació els colmati. També és important mantenir en bon 
estat els elements interessants que es poden trobar al llarg dels camins, ja sigui patrimoni 
arqueològic (dolmens i menhirs), arquitectònic (barraques, parets de pedra seca, masies, 
esglésies, edificis interessants, fonts, etc.) o geològic.  

Aquests darrers no es pot evitar que siguin erosionats o transformats per les forces físiques 
(fred, vent, pluja, etc.), però si que es pot evitar que la gent els malmeti, tot delimitant 
zones de pas que permetin la seva observació, però no la destrucció. 

El manteniment d’aquests senders també ajudarà a l’extinció d’incendis forestals, ja que els 
més amples poden ser utilitzats pels bombers o ADF per arribar fins a la zona on s’ha 
declarat o per arribar a les basses antiincendis. 

La responsabilitat de l’Ajuntament recau en aquelles camins i senders que no estan en dins 
els límits del Parc Natural, en la xarxa d’itineraris i senders dins del Parc és responsabilitat 
del Parc Natural de Cap de Creus i el deure de l’Ajuntament és instar al Parc a mantenir el 
bon estat d’aquests. 

  

  

Terminis: Llarg Prioritat: Alta 

Sectors involucrats: DMAH, DdG, PNCC Valoració econòmica: 8.000€ anuals 

Fonts de finançament: DdG, PNCC, ASM Nivell d’Abast: Local 

Interrelació d’accions: Actuacions13 i 14 

Programa de finançament periòdics: 
• Diputació de Girona. Convocatòria d'ajuts al foment de la connectivitat social, paisatgística i 

ecològica entre els espais lliures de les comarques gironines Any 2008. 
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Línia estratègica D: Millora de la gestió i qualitat dels serveis 

LÍNIA ESTRATÈGICA D: 

MILLORA DE LA GESTIÓ I QUALITAT DELS SERVEIS 

Programa I. Millorar la qualitat i gestió de l’aigua 

Programa II. Millorar la gestió de residus municipal 

Programa III. Millorar la gestió energètica municipal 

Programa IV. Millorar els serveis oferts per part de l’Ajuntament 
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LÍNIA ESTRATÈGICA D: MILLORA DE LA GESTIÓ I QUALITAT DELS SERVEIS 

PROGRAMA I Millorar la qualitat i gestió de l’aigua 

 

ACTUACIÓ 16: Inventari de pous d’aigua 

Objectiu: 

Fer un inventari dels pous d’aigua presents al municipi, per tal de controlar la quantitat i 
qualitat de l’aigua subterrània del municipi. 

 

Descripció tècnica i justificació de l’acció: 

L’aigua subterrània és un recurs essencial i escàs per aquest motiu és important controlar a 
escala municipal quines són les reserves d’aigua subterrània, així com la seva qualitat i 
disponibilitat.  

La informació que es disposa actualment referent a l’aigua subterrània del municipi és 
insuficient o en tot cas es troba dispersa. Sobretot pel que fa als pous existents, la informació 
actual dista de la realitat del municipi. 

Es proposa que es realitzi un inventari de pous exhaustiu amb l’objectiu de controlar la 
quantitat i qualitat de l’aigua subterrània del municipi. Per cada pou s’hauria d’omplir una 
fitxa que inclogui les dades que es disposin referents a la posició (coordenades UTM),  el 
propietari, les condicions físiques, l’ús, el volum d’extracció d’aigua anual, la columna 
litològica, l’evolució al llarg del temps del nivell piezomètric i la composició de les aigües.  

Per tal d’agilitzar la seva consulta el conjunt de les dades que s’obtinguin s’han 
d’homogeneïtzar segons criteris hidrogeològics estàndards i s’han d’estructurar en format de 
base de dades digital. 

Es recomana que l’Ajuntament mantingui l’inventari de pous al llarg del temps, és a dir que 
periòdicament actualitzi les dades dels pous existents i integri els nous pous. 

  

  

Terminis: Mig Prioritat: Mitjana 

Sectors involucrats: ACA, ASM Valoració econòmica: 10.000-20.000 € 

Fonts de finançament: ACA Nivell d’Abast: Local 

Programa de finançament periòdics: 
• Diputació de Girona. Programa del Pla a l’acció. 

• Departament de Medi Ambient i Habitatge. ACA. Subvencions adreçades als municipis connectats 
a xarxes d’abastament supramunicipals per fer front a les despeses derivades de la recuperació 
urgent de captacions en desús. Resolució MAH/92/2008, de 19 de gener. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA D: MILLORA DE LA GESTIÓ I QUALITAT DELS SERVEIS 

PROGRAMA I Millorar la qualitat i gestió de l’aigua 

 

ACTUACIÓ 17: 
Adaptar la normativa per a afavorir un model de 
consum d’aigua més moderat 

Objectiu: 

Redactar i aprovar una ordenança que reguli el consum d’aigua, que n’afavoreixi un model de 
consum més moderat. 

 

Descripció tècnica i justificació de l’acció: 

La manca d’abundància de recursos hídrics i la necessitat de no malgastar l’aigua ha de 
comportar adequacions a les normatives pel que fa als seus usos, prioritats i també en les 
seves taxes impositives. Es poden adaptar els trams dins l’ordenança de la taxa d’aigua 
incrementant exponencialment els consums alts. També dins el Pla urbanístic es pot 
incorporar un text normatiu de mesures de protecció mediambiental i paisatgístic amb la 
finalitat d’ésser més conseqüents en la reutilització de les aigües. 

D’aquesta manera es podria acotar més la necessitat primera de l’aigua (consum humà), 
envers les necessitats més lúdiques o prescindibles, com ara l’aigua potable per reg de 
jardins privats, per neteja de vehicles o patis, o fins i tot per a piscines, i també aconseguir 
uns edificis més sostenibles potenciant les mesures del codi tècnic de l’edificació. 

  

  

Terminis: Curt Prioritat: Mitjana 

Sectors involucrats: ASM Valoració econòmica: 1.500€ 

Fonts de finançament: ACA, DdG, ASM Nivell d’Abast: Local 

Interrelació d’accions: Actuacions 18 i 37 

Programa de finançament periòdics: 
• Departament de Medi Ambient i Habitatge. ACA. Subvencions per sufragar les despeses derivades 

de l’adopció d’iniciatives relacionades amb l’estalvi en el consum de l’aigua i amb l’aprofitament 
de recursos no potables. Resolució MAH/3843/2006 de 22 de novembre. 

• Diputació de Girona. Programa del Pla a l’acció. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA D: MILLORA DE LA GESTIÓ I QUALITAT DELS SERVEIS 

PROGRAMA I Millorar la qualitat i gestió de l’aigua 

 

ACTUACIÓ 18: Millora de la xarxa d’abastament municipal 

Objectiu: 

Reduir el percentatge de pèrdues de la xarxa municipal d’abastament d’aigua. 

 

Descripció tècnica i justificació de l’acció: 

A través de les memòries tècniques de gestió de l’aigua és evident que s’han de fer passos 
per anar millorant la xarxa de distribució d’aigua potable en el municipi per tal de solucionar 
les deficiències existents que en els darrers anys han donat lloc a un important volum 
d’incontrolats (superiors al 30 %) i facilitar-ne d’aquesta manera una millor gestió de l’aigua. 

Any Incontrolats (%) 

2002 31,32%       2003 28,22%         2004 25,04%                                                                      
2005    32,18%                             2006    32,05% 

 

Per aquest motiu es proposa, 

- Detectar les possibles deficiències de la xarxa de distribució, 

- Determinar les actuacions de correcció en la mateixa, 

- Aplicar les mesures correctores de forma immediata, 

- Determinar la substitució de canonades en un pla d’actuació de cinc anys. 

  

  

Terminis: Curt Prioritat: Mitjana 

Sectors involucrats: DMAH, ACA, ASM 
Valoració econòmica: 10.000€ (sense 
obres). Aprox. 200€ el metre lineal de 
xarxa renovat. 

Fonts de finançament: ACA, ASM Nivell d’Abast: Local 

Interrelació d’accions: Actuació 17 

Programa de finançament periòdics: 
• Departament de Medi Ambient i Habitatge. ACA. Subvencions adreçades als ens locals per a la 

realització d'inversions per a l'execució d'actuacions d'abastament en alta. Resolució 
MAH/3023/2006, de 3 d'octubre. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA D: MILLORA DE LA GESTIÓ I QUALITAT DELS SERVEIS 

PROGRAMA II Millorar la gestió de residus municipal 

 

ACTUACIÓ 19: 
Implantar la recollida de la fracció orgànica dels 
residus municipals 

Objectiu: 

Realitzar un estudi que diagnostiqui, analitzi i proposi les fases i la tipologia de recollida 
adients, i executar la implantació de la recollida de la fracció orgànica dels residus municipals, 
juntament amb una campanya de sensibilització i educació ambiental. 

 

Descripció tècnica i justificació de l’acció: 

Per tal de donar compliment a la legislació en matèria de residus vigent a Catalunya, així com 
al PROGREMIC, la Selva de Mar hauria d’implantar la recollida de la fracció orgànica dels 
residus municipals (FORM), ja sigui a través de contenidors o bé mitjançant el sistema de 
recollida porta a porta. 

La FORM és la fracció majoritària dintre de la bossa d’escombraries tipus generada a 
Catalunya, representant aproximadament el 40% dels residus municipals generats. A més a 
més, es tracta d’un residu molt fàcilment valoritzable, que esdevé un recurs valuós. 

 

Per tal d’implantar la recollida de la FORM, l’ajuntament hauria d’elaborar un estudi que 
analitzés i proposés les fases d’implantació, i els mitjans adients per a dur-ho a terme, procés 
que hauria d’anar acompanyat per una important campanya de sensibilització i educació 
ambiental. 

  

  

Terminis: Curt Prioritat: Mitjana 

Sectors involucrats: CCAE, ASM 
Valoració econòmica: 12.500 € (inclou 
l’estudi inicial i la implantació de la fracció 
orgànica) 

Fonts de finançament: DMAH, ARC, CCAE, 
ASM Nivell d’Abast: Local 

Programa de finançament periòdics: 
• Diputació de Girona. Programa del Pla a l’acció. 

• Agència de Residus de Catalunya. Convocatòria d’ajuts per al foment de la recollida selectiva de la 
fracció orgànica de residus municipals. Resolució MAH/3715/2007, 20 de novembre de 2007. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA D: MILLORA DE LA GESTIÓ I QUALITAT DELS SERVEIS 

PROGRAMA II Millorar la gestió de residus municipal 

 

ACTUACIÓ 20: 
Aprovar una ordenança reguladora d’enderrocs i 
residus de la construcció 

Objectiu: 

Redactar i aprovar una ordenança reguladora d’enderrocs i residus de la construcció. 

 

Descripció tècnica i justificació de l’acció: 

Els residus estan regulats, a la Selva de Mar, a través de la legislació autonòmica vigent 
referent a aquest àmbit. Així mateix, la seva situació geogràfica, la distancia a la que es troba 
l’abocador de runes i residus de la construcció i la tipologia edificatòria seguida al municipi 
han propiciat que els residus generats a la construcció s’hagin reutilitzat en la pròpia obra. 

Amb tot, la implementació efectiva de les mesures relatives als residus de la construcció que 
estableix la legislació específica fa aconsellable, no sols la seva incorporació als requisits 
establerts pel planejament, sinó la regulació detallada per l’ajuntament mitjançant una 
ordenança específica. 

El 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, fixa l’obligació del productor de les 
runes a lliurar-les de manera correcta, essent responsabilitat del mateix fer les operacions de 
destriament i selecció dels residus lliurats.  

Per a desenvolupar aquest decret en l’àmbit municipal es fixa la necessitat d’elaborar i 
aprovar una ordenança municipal reguladora de les runes i els residus de la construcció en el 
qual el sol·licitant de la llicència d’obres es trobi obligat a: 

- Acreditar a l’ajuntament haver signat amb un o uns gestors autoritzats un document 
d’acceptació que garanteixi la correcta destinació dels residus separats per tipus,  

- Presentar a l’ajuntament, en el termini d’un mes a comptar des de la finalització de l’obra, un 
certificat del gestor (o gestors) referent a la quantitat i tipus de residus lliurats, i 

- Lliurar una fiança que s’ha dipositat en el moment d’obtenir una llicència urbanística municipal. 

  

  

Terminis: Curt Prioritat: Baixa 

Sectors involucrats: ASM, SP Valoració econòmica: 1.500 € 

Fonts de finançament: DdG, ASM Nivell d’Abast: Local 

Interrelació d’accions: Actuació 39 

Programa de finançament periòdics: 
• Diputació de Girona. Programa del Pla a l’acció. 



Pla d’Acció Local per la Sostenibilitat  Agenda 21 Local. La Selva de Mar 

SERPA, Projectes i Gestió Ambiental  46 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA D: MILLORA DE LA GESTIÓ I QUALITAT DELS SERVEIS 

PROGRAMA II Millorar la gestió de residus municipal 

 

ACTUACIÓ 21: 
Realitzar una campanya per a minimitzar el consum 
de bosses de plàstic a la Selva de Mar 

Objectiu: 

Realitzar una campanya de distribució i foment de la utilització de bosses reutilitzables, per 
tal de reduir al màxim el consum de bosses de plàstic. 

 

Descripció tècnica i justificació de l’acció: 

En els darrers anys el cistell i el carretó de la compra ha deixat pas a les bosses de plàstic. 
Aquestes esdevenen, després d’una utilització molt reduïda, un residu que triga milers d’anys 
a descomposar-se. 

Per tal de minimitzar el consum de bosses de plàstic i reduir així la generació de residus a la 
Selva de Mar es proposa, tot aprofitant la seva ubicació geogràfica que li confereix un 
caràcter propi, la realització d’una campanya de substitució de les bosses de plàstic pel 
foment de la utilització d’alguna bossa reutilitzable, elaborada de material perdurable que, a 
més, es pot fer servir a mode d’element divulgatiu, tot incloent un logotip propi. 

  

  

Terminis: Mig Prioritat: Baixa 

Sectors involucrats: CCAE, ASM, SP Valoració econòmica: 15.000 € 

Fonts de finançament: DMAH, ARC, CCAE, 
ASM, SP Nivell d’Abast: Local 

Programa de finançament periòdics: 
• Diputació de Girona. Programa del Pla a l’acció. 

• Agència de Residus de Catalunya. Convocatòria d’ajuts per a projectes de prevenció de residus 
municipals. Resolució MAH/3710/2007, de 20 de novembre de 2007. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA D: MILLORA DE LA GESTIÓ I QUALITAT DELS SERVEIS 

PROGRAMA II Millorar la gestió de residus municipal 

 

ACTUACIÓ 22: Construir una deixalleria pròpia 

Objectiu: 

Construir i disposar d’una deixalleria pròpia, per a disposar d’un equipament municipal on 
recollir els residus especials, el residu verd, etc. i que adeqüi l’àrea d’aportació de residus de 
l’entrada del nucli de la Selva de Mar. 

 

Descripció tècnica i justificació de l’acció: 

Actualment, el municipi de la Selva de Mar no disposa de deixalleria pròpia, i els seus 
habitants han de desplaçar-se al Port de la Selva per tal de dipositar-hi els elements que no 
poden ser assimilables a la recollida ordinària de residus municipals.  

En aquest sentit, el Consell Comarcal de l’Alt Empordà té prevista la instal·lació d’una petita 
minideixalleria a l’entrada del nucli de la Selva de Mar, però aquest projecte encara no s’ha 
començat a construir. Per això es proposa començar aquesta construcció, per tal de que els 
habitants de la Selva de Mar puguin disposar d’una deixalleria pròpia, i incrementar així els 
nivells de recollida dels residus especials. 

Així mateix, s’ha detectat que l’àrea d’aportació ubicada a l’entrada del nucli de la Selva de 
Mar produeix un impacte destacable sobre la qualitat estètica d’aquest espai. Aquesta 
deixalleria permetrà adequar aquesta àrea d’aportació, i minimitzar aquest impacte. 

Finalment, aquesta també permetrà resoldre la recollida del residu verd, aquell residu 
provinent de les restes de jardineria i poda. Actualment, aquest residu no disposa d’una 
gestió específica. És important informar a la població de la ubicació del contenidor i que en 
faci un correcte ús. Els elements que s’hi poden dipositar són: 

- Restes llenyoses d’arbres i arbustos, prèviament triturades. 

- Restes de gespa, fullaraca, flors i herbes seques, i restes de l’hort a granel. 

- No dipositar cap altre residu que no sigui procedent de la jardineria. 

- No abocar restes de plàstics, papers, cartrons, vidre, ferro o altres deixalles. 

El residu verd recollit ha de ser, finalment, gestionat a través d’una planta de compostatge. 

  

Terminis: Mig Prioritat: Alta 

Sectors involucrats: ARC, CCAE, ASM Valoració econòmica: 50.000 – 200.000€ 

Fonts de finançament: DMAH, ARC, CCAE, 
ASM Nivell d’Abast: Local 

Programa de finançament periòdics: 
• Agència de Residus de Catalunya. Convocatòria d’ajuts per implantar deixalleries i altres 

equipaments per a la recollida selectiva i la valorització dels residus municipals. Resolució 
MAH/3717/2007, de 20 de novembre de 2007. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA D: MILLORA DE LA GESTIÓ I QUALITAT DELS SERVEIS 

PROGRAMA II Millorar la gestió de residus municipal 

 

ACTUACIÓ 23: Retirar runams i abocaments incontrolats 

Objectiu: 

Netejar el sòl rural i urbà del municipi de runams i abocaments incontrolats. 

 

Descripció tècnica i justificació de l’acció: 

Segons el Pla Especial de protecció del Medi Natural i el Paisatge del Parc Natural de Cap de 
Creus, aprovat definitivament el 2006, existeixen diversos punts d’abocament incontrolat i 
runam.  

Així es proposa, localitzar aquests punts on hi ha els runams i abocaments, per poder retirar-
los i dipositar els residus en llocs específics i controlats, ja que malmeten el paisatge de la 
zona i, segons l’abocament que es tracti, podria ser perjudicial per a la fauna de la zona i 
potencialment perillós pels visitants de l’indret (ferros, materials de construcció, etc.) 

Aquesta actuació a de ser paral·lela a l’ordenança reguladora d’enderrocs i residus de la 
construcció. 

  

  

Terminis: Mig Prioritat: Mitjana 

Sectors involucrats: PNCC, ASM 
Valoració econòmica: A determinar 
segons l’extensió i nombre d’emplaçaments 
afectats 

Fonts de finançament: PNCC, ASM Nivell d’Abast: Local 

Interrelació d’accions: Actuacions 20 i 39 

Programa de finançament periòdics: 
• Agència de Residus de Catalunya. Convocatòria d’ajuts per a la clausura total o parcial de dipòsits 

controlats per a residus municipals de titularitat pública i de punts d’abocament incontrolat de 
residus de la construcció. Resolució MAH/3709/2007, de 20 de novembre de 2007. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA D: MILLORA DE LA GESTIÓ I QUALITAT DELS SERVEIS 

PROGRAMA III Millorar la gestió energètica municipal 

 

ACTUACIÓ 24: Fomentar l’ús d’energies renovables 

Objectiu: 

Afavorir l’atenuació del canvi climàtic des d’actuacions municipals a través de la promoció de 
l’eficiència energètica i la introducció de l’energia solar. 

 

Descripció tècnica i justificació de l’acció: 

La Selva de Mar disposa de bones condiciones climàtiques per a la instal·lació d’energies 
renovables, però malgrat això la implantació actual d’aquest tipus d’energies és residual. 
L’ajuntament ha de fomentar la implantació d’energies renovables en equipaments públics, 
per eficiència però també per ser exemple i motor. En aquest sentit l’ajuntament pot regular 
on i de quina manera es poden instal·lar. 

El foment de les energies renovables ha de ser una línia a seguir, constant, i es pot portar a 
terme a través de la integració de plaques solars en nous equipaments públics o en solars 
destinats a aquests usos. Això afavoriria l’estalvi energètic del propis equipaments 
municipals. Un pas més seria donar l’opció a la gent del municipi a participar també d’aquests 
projectes alhora de fer un equipament nou o remodelació. 

Una acció, doncs, seria la d’engegar una iniciativa pública d’instal·lació d’energia solar 
fotovoltaica connectada a xarxa amb participació veïnal tant pel que fa la inversió com en els 
beneficis. També es podria estudiar la possibilitat de participar en un projecte 
supramunicipal, ja sigui a través del Consell Comarcal o agrupació d’ajuntaments a fi 
d’engegar un projecte de renovables com ara biogàs o biomassa, fora del municipi, però amb 
els efectes reals en la disminució de les despeses energètiques de la Selva de Mar. 

Així mateix l’ajuntament amb el suport de l’ICAEN, pot promoure l’eficiència energètica i la 
introducció de l’energia solar en el sector privat ( activitats hoteleres, comercials,...) a través 
de jornades tècniques i donant un suport tècnic puntual a les iniciatives amb conveni amb 
l’ICAEN.  

Paral·lelament es pot fomentar l’adopció de mesures d’eficiència energètica en la construcció, 
així com la utilització d’electrodomèstics de baix consum, facilitant als vilatans les sol·licituds 
i tramitació de les ajudes de l’ICAEN, entre d’altres. 

  

  

Terminis: Mig Prioritat: Alta 

Sectors involucrats: ICAEN, ASM, PAR Valoració econòmica: 2.500 - 40.000€ 

Fonts de finançament: DMAH, ICAEN, DdG Nivell d’Abast: Local 

Programa de finançament periòdics: 
• Departament de Medi Ambient i Habitatge. RESOLUCIÓ MAH/1531/2005, d'11 de maig, per la 

qual es convoquen subvencions per promoure accions de sostenibilitat local, i se n'aproven les 
bases reguladores. 

• Diputació de Girona. Programa del Pla a l’acció. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA D: MILLORA DE LA GESTIÓ I QUALITAT DELS SERVEIS 

PROGRAMA IV Millorar els serveis oferts per part de l’Ajuntament 

 

ACTUACIÓ 25: 
Implementació d’un Sistema d’Informació 
Geogràfica 

Objectiu: 

Realitzar i implementar un sistema d’informació digital per a facilitar la consulta i l’anàlisi de 
la informació important per a la gestió del municipi. 

 

Descripció tècnica i justificació de l’acció: 

Fora interessant que la informació del medi físic i la resta d’informació important per la 
planificació i gestió del municipi estès endreçada degudament en un sistema d’informació 
digital que permetés agilitzar el procés de consulta i d’anàlisis d’aquesta.  

S’ha de destacar que actualment existeix un volum molt important d’informació útil que pel 
seu format (paper) i la seva localització (dispersa) no es poden consultar de forma àgil.  

L’Ajuntament hauria de promoure la implementació d’aquest sistema de forma individual o a 
través d’altres ens competents que puguin estar interessats amb l’ordenació de la informació 
del territori com ara el Consell Comarcal de l’Alt Empordà. 

El sistema d’informació que es proposa implementar hauria d’integrar, entre d’altre, 
informació referent a: 

Mapes topogràfics (altimetria, planimetria i toponímia) actuals i antics,Ortofotomapes, Mapes geològics i 
altres mapes atemàtics disponibles, Mapes d’usos i coberta del sòl, El cadastre, El pla d’ordenació 
municipal, El model d’elevacions del terreny, Les zones d’activitat extractiva, Les fonts, Els pous 
d’aigua, La xarxa hidrogràfica, etc 

  

  

Terminis: Mig Prioritat: Baixa 

Sectors involucrats: CCAE, ASM Valoració econòmica: 15.000 – 30.000€ 

Fonts de finançament: GENCAT, DdG, SP Nivell d’Abast: Local - Supramunicipal 

Interrelació d’accions: Actuacions 1,2,3,7,8,10,15,16,34 i 35 
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LÍNIA ESTRATÈGICA D: MILLORA DE LA GESTIÓ I QUALITAT DELS SERVEIS 

PROGRAMA IV Millorar els serveis oferts per part de l’Ajuntament 

 

ACTUACIÓ 26: 
Establir un protocol sobre els criteris ambientals a 
seguir en les compres i en la contractació pública 

Objectiu: 

Elaborar un protocol de compres de l’Ajuntament amb criteris ambientals i socials, per tal de 
potenciar que l’Ajuntament actuï segons criteris sostenibles. 

 

Descripció tècnica i justificació de l’acció: 

Una política compromesa de l’Ajuntament pel que fa a la temàtica ambiental pot crear 
sinergies positives en la població, pel que fa al respecte al medi ambient. Els responsables 
elegits per la ciutadania han de potenciar actuacions que ajudin al municipi a ser més 
respectuós amb el medi ambient. 

Es proposa que l’Ajuntament faci un protocol on s’estableixin el criteris mediambientals en les 
compres realitzades per el Consistori municipal. 

Per a la creació del protocol es pot seguir la Guia de Compres Públiques Ambientalment 
Correctes publicada pel Departament de Medi Ambient i Habitatge o La guia de compra verda 
per la prevenció dl canvi climàtic a les administracions locals de les comarques gironines, 
publicada el novembre de l’any 2005 pel CILMA. 

A més, l’Ajuntament també ha d’establir els requisits que han de complir les empreses 
subcontractades des de l’Ajuntament pel que fa als mètodes i materials utilitzats, a la gestió 
de residus, etc., mitjançant la incorporació de criteris ambientals en els plecs de condicions 
tècniques i/o contractes amb les empreses externes. 

  

  

Terminis: Mig Prioritat: Baixa 

Sectors involucrats: ASM Valoració econòmica: 3.000€ 

Fonts de finançament: DMAH, ARC, DdG, 
ASM 

Nivell d’Abast: Local 

Programa de finançament periòdics: 
• Diputació de Girona. Programa del Pla a l’acció. 

• Agència de Residus de Catalunya. Convocatòria d’ajuts per a projectes de prevenció de residus 
municipals. Resolució MAH/3710/2007, de 20 de novembre de 2007. 

• Departament de Medi Ambient i Habitatge. Ajuts destinats als ens locals, als seus organismes 
autònoms i a les associacions d’ens locals per a la implantació de sistemes voluntaris de gestió 
ambient. Resolució MAH/2914/2005, de 4 d’octubre. 

• Departament de Medi Ambient i Habitatge. Ordre MAH/276/2006, de 24 de maig, per la qual 
s’aproven les bases reguladores de les subvencions a ens locals per promoure accions de 
sostenibilitat local. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA D: MILLORA DE LA GESTIÓ I QUALITAT DELS SERVEIS 

PROGRAMA IV Millorar els serveis oferts per part de l’Ajuntament 

 

ACTUACIÓ 27: 
Instar a la Millora d’horaris d’atenció del Dispensari 
Mèdic i dels Serveis Socials. 

Objectiu: 

Millorar el servei mèdic de proximitat amb un horari més ampli 

 

Descripció tècnica i justificació de l’acció: 

La Selva de Mar disposa d’un horari reduït d’obertura del Dispensari Mèdic. Al mateix temps 
un dia al mes els Serveis Socials sota demanda es desplacen al municipi. 

Durant les hores en què el Dispensari no està obert la població de la Selva de Mar, per 
disposar d’atenció mèdica de proximitat s’ha de desplaçar al Consultori Local del Port de la 
Selva o al CAP de Llançà. Aquest fet comporta un augment de la mobilitat rodada pel territori 
i una menor presència dels serveis de proximitat respecte als municipis veïns. 

És per això, que es proposa que l’Ajuntament faci els passos corresponents i les instàncies 
necessàries, per tal d’aconseguir l’ampliació de l’horari d’atenció mèdica del Consultori Local 
de La Selva de Mar. 

Amb l’ampliació d’horaris del servei del Dispensari Mèdic i dels Serveis Socials es reduiran els 
desplaçaments al Consultori Local del Port de la Selva i al CAP de Llançà, alhora que 
s’ampliaran els serveis de proximitat. 

  

  

Terminis: Curt Prioritat: Mitjana 

Sectors involucrats: DS, ASM Valoració econòmica: 1.500€ 

Fonts de finançament: DS Nivell d’Abast: Local 
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LÍNIA ESTRATÈGICA D: MILLORA DE LA GESTIÓ I QUALITAT DELS SERVEIS 

PROGRAMA IV Millorar els serveis oferts per part de l’Ajuntament 

 

ACTUACIÓ 28: Millorar l’accessibilitat a les Telecomunicacions 

Objectiu: 

Instal·lar les infraestructures de Telecomunicacions necessàries per facilitar-ne l’accessibilitat 
de la ciutadania. 

 

Descripció tècnica i justificació de l’acció: 

Ens trobem en un món global que força un canvi cap a la societat del coneixement. I en 
aquest nou marc, es necessari fer un salt qualitatiu. La societat del coneixement actual es 
fomenta a partir de tres capacitats clau en la societat: 

- Crear coneixements nous i noves aplicacions amb els que ja tenim,  

- Transferir-los i compartir-los per transformar-los en valor 

- Fomentar l'aprenentatge permanent. 

Aquestes capacitats ens han de permetre innovar per ser més competitius i més avançats 
socialment. 

El municipi de la Selva de Mar té un dèficit general en telecomunicacions, principalment en 
televisió i en telefonia mòbil. Aquest és un problema d’accessibilitat a les Telecomunicacions 
que limita el municipi. La població ha de tenir la possibilitat d’accedir a les Telecomunicacions 
i resoldre aquest problema que fa anys que té, per tal d’integrar-se de manera decidida i 
pràctica al món global de les telecomunicacions i de la societat del coneixement sense 
restriccions tècniques, pel fet de ser una petita població en el lloc on està enclavada.  

Es proposa la instal·lació de repetidors rurals de telefonia mòbil, que es promouen en el Pla 
Director d’Infraestructures de Telecomunicacions, així com l’arribada de la cobertura de la 
Televisió Digital Terrestre, a més de millorar la connexió d’Internet de banda ampla. 

Així mateix es pot estudiar la possibilitat d’adherir-se al projecte de banda Ampla Rural, 
desenvolupat per la Generalitat de Catalunya, per tal de millorar l’accessibilitat a l’ADSL 
actualment existent en el municipi. 

  

  

Terminis: Llarg Prioritat: Mitjana 

Sectors involucrats: STSI, CCAE, ASM Valoració econòmica: No es valora 

Fonts de finançament: STSI, CCAE, DdG, 
ASM Nivell d’Abast: Local 

Interrelació d’accions: Actuació 30 
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LÍNIA ESTRATÈGICA D: MILLORA DE LA GESTIÓ I QUALITAT DELS SERVEIS 

PROGRAMA IV Millorar els serveis oferts per part de l’Ajuntament 

 

ACTUACIÓ 29: Creació d’un itinerari esportiu 

Objectiu: 

Oferir una oferta de recorregut esportiu per l’entorn del nucli urbà de la Selva de Mar. 

 

Descripció tècnica i justificació de l’acció: 

L’oferta turística del municipi s’ha de completar amb diferents propostes, per tal que en pugui 
gaudir tant la població local com els turistes. En aquest cas es proposa una actuació que  
permeti gaudir de l’entorn del nucli urbà, creant un nou espai de lleure perquè la gent pugui 
practicar esport, alhora que també serveixi d’espai peatonal. 

Per tal d’ampliar l’oferta d’equipaments públics municipals lliures, i tot aprofitant la qualitat 
de l’espai periurbà que presenta el nucli de La Selva de Mar, es proposa la creació d’un 
itinerari esportiu.  

Aquest es podria senyalitzar per tal de que la gent en pogués fer ús, amb l’objectiu 
d’executar exercicis cardiorespiratoris, o simplement recorre’l a peu o corrent. 

En aquest, s’hi podrien instal·lar equipaments per potenciar i ajudar a la realització de 
l’activitat esportiva, com ara barres metàl·liques, i plafons indicant que indiquin el temps de 
recorregut, així com els possibles exercicis a fer, i els estiraments previs i posteriors 
necessaris. 

Amb aquesta proposta es pretenen diversificar l’oferta d’espais i d’activitat a l’aire lliure en el 
municipi de la Selva de Mar. 

  

  

Terminis: Llarg Prioritat: Baixa 

Sectors involucrats: CCAE, ASM Valoració econòmica: 9.000€ 

Fonts de finançament: SGE, CCAE, ASM, SP Nivell d’Abast: Local 

Programa de finançament periòdics: 

• Consell Comarcal de l’Alt Empordà. Suport a entitats esportives mitjançant les prestació de 
finançament d’activitats de promoció esportiva.  

• Departament de Vicepresidència, Consell Català de l’Esport. Subvencions del Consell Català de 
l’Esport destinades a entitats esportives inscrites en el Registre d’Entitats Esportives, a entitats no 
esportives amb seccions esportives adscrites en aquest Registre, a administracions locals i 
entitats vinculades amb l’activitat esportiva en edat escolar, per al foment i la pràctica de l’esport; 
i per promoure activitats esportives especials o d’interès històric. Resolució VCP/3419/200, de 8 
de novembre. 
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Línia estratègica E: Dinamització dels diferents sectors econòmics 

LÍNIA ESTRATÈGICA E: 

DINAMITZACIÓ DELS DIFERENTS SECTORS ECONÒMICS 

Programa I. Dinamització dels diferents sectors econòmics municipals 

Programa II. Potenciar, desenvolupar i facilitar l’oferta turística del 
municipi 
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LÍNIA ESTRATÈGICA E: DINAMITZACIÓ DELS DIFERENTS SECTORS ECONÒMICS 

PROGRAMA I Dinamització dels diferents sectors econòmics municipals 

 

ACTUACIÓ 30: 
Afavorir el teletreball mitjançant la millora de les 
telecomunicacions 

Objectiu: 

Desenvolupar les xarxes de telecomunicació del municipi per tal de garantir l’accessibilitat a 
Internet i a les noves telecomunicacions, promovent i afavorint la disponibilitat del teletreball. 

 

Descripció tècnica i justificació de l’acció: 

Amb les característiques actuals de les vies de comunicació del territori, es fa difícil viure a la 
Selva de Mar i treballar fora del municipi, ja que implica un cost addicional important a la 
vida diària del treballador.  

Per tal d’augmentar les possibilitats de treballar des del municipi i diversificar l’oferta 
econòmica de la població i les persones que viuen i treballen al municipi, una de les 
possibilitat que hi ha és promoure i garantir el teletreball. 

Per fer-ho possible, s’ha de garantir les màximes possibilitats de l’accés a les noves 
tecnologies com l’Internet de banda ampla. 

Es per això que la primera acció relacionada amb el teletreball seria establir una xarxa 
pública d’Internet inalàmbric i a partir d’aquí difondre aquesta possibilitat de treball als 
actuals residents de La Selva de Mar i alhora fer una difusió més àmplia al territori català, en 
el sentit que des de la Selva de Mar es pot treballar a distància. 

L’actuació es pot concretar amb els següents objectius: 

- Assegurar la connexió a una bona xarxa de telecomunicacions.  

- Impulsar una campanya de promoció del teletreball. 

- Estudiar incentius especials per mantenir i atraure població activa en el municipi 

  

  

Terminis: Mig Prioritat: Mitjana 

Sectors involucrats: GENCAT, DURSI, DdG, 
CCAE, ASM 

Valoració econòmica: 3.000€ de 
campanya informativa (tenint en compte 
que a xarxa wimax s’està instal·lant 
progressivament al Alt Empordà) 

Fonts de finançament: GENCAT, DURSI, 
CCAE, DdG, ASM Nivell d’Abast: Local 

Interrelació d’accions: Actuació 28 
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LÍNIA ESTRATÈGICA E: DINAMITZACIÓ DELS DIFERENTS SECTORS ECONÒMICS 

PROGRAMA I Dinamització dels diferents sectors econòmics municipals 

 

ACTUACIÓ 31: Conservar l’activitat agrícola al municipi 

Objectiu: 

Garantir les activitats del sector primari, a través de les diferents figures del planejament. 

 

Descripció tècnica i justificació de l’acció: 

Malgrat que el sector primari (agricultura i ramaderia) està en declivi en les últimes dècades, 
al llarg de la geografia catalana i també en el municipi de la Selva de Mar, des de 
l’Ajuntament es vol posar en rellevància la importància d’aquestes activitats com a part 
important de l’economia local, i així com a eines de gestió del territori, que afavoreixen la 
conservació del paisatge i el manteniment de les estructures de connectivitat social, 
paisatgística i ecològica. 

És per això que s’ha de prendre el compromís, per part de l’Ajuntament, de la continuïtat 
d’aquest sector econòmic en el municipi. Una de les maneres que l’Ajuntament pot 
aconseguir-ho és a través del planejament urbanístic, i del planejament derivat. 

Així, es proposa que en qualsevol normativa de planejament que afecti al sòl no urbanitzable 
del municipi, sempre que el planejament i normativa de rang superior ho permeti, es 
mantingui i es prioritzi l’ús agrícola i se’n reconegui i garanteixi la funció de gestió del territori 
d’aquests espais. 

  

  

Terminis: Llarg Prioritat: Alta 

Sectors involucrats: ASM Valoració econòmica: Sense cost 

Fonts de finançament: ASM, SP Nivell d’Abast: Local 

Interrelació d’accions: Actuació 2 i 5 
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LÍNIA ESTRATÈGICA E: DINAMITZACIÓ DELS DIFERENTS SECTORS ECONÒMICS 

PROGRAMA II 
Potenciar, desenvolupar i facilitar l’oferta turística del 

municipi 

 

ACTUACIÓ 32: Promocionar l’establiment de cases de turisme rural 

Objectiu: 

En el cas que s’estableixi en el terme municipal una casa rural, fer difusió d’aquesta a través 
de diferents mitjans de comunicació existents, ja que aquesta afavorirà la diversitat turística i 
econòmica del municipi. 

 

Descripció tècnica i justificació de l’acció: 

El sector turístic, que s’ha convertit en un element important en l’evolució de l’economia 
local, en molts municipis i moltes vegades ha actuat de contrapès dels desequilibris d’altres 
sectors econòmics. Un dels efectes més importants d’aquest sector és també la creació i 
manteniment d’un nombre elevat de llocs de treball, i el manteniment i restauració del 
patrimoni local. 

En l’àmbit del turisme de qualitat, en els últims anys, ha crescut la modalitat turística de les 
residències cases de pagès, que s’han incorporat en l’oferta turística del país i cada vegada 
tenen una presència més important. Aquesta ha canviat i ampliat, en moltes poblacions, idea 
d’oferta turística, més enllà del nombre de llits en hotels i/o hostals que té un municipi, més 
les places de càmping disponibles, a més a més l’oferta de restauració del municipi i l’oferta 
d’activitats.  

Actualment en el municipi no hi ha cap establiment amb aquestes característiques que 
s’exploti com a residència o casa de pagès. 

Des del consistori municipal cal promocionar l’establiment d’alguna casa de turisme rural, per 
donar noves alternatives al turisme que ve a visitar el municipi. 

Un cop aquestes estiguin en funcionament, l’Ajuntament pot donar publicitat a les cases de 
turisme rural com a espai de qualitat turística que beneficia el municipi. 

  

  

Terminis: Mig Prioritat: Mitjana 

Sectors involucrats: ASM 
Valoració econòmica: 3.000€ (a 
concretar segons el nivells d’abast de la 
publicitat) 

Fonts de finançament: DIUE, CCAE, ASM Nivell d’Abast: Local 

Interrelació d’accions: Actuació 31 

Programa de finançament periòdics: 
• Departament d’Innovació, Universitats i Empresa. ORDRE IUE/301/2007, de 9 d’agost, per la qual 

es modifica l’Ordre IUE/189/2007, de 29 de maig, de convocatòria per a la concessió d’incentius 
en l’àmbit del Pla de desenvolupament turístic, i es convoquen nous incentius. 
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Línia estratègica F: Promoció de la vida social i cultural 

LÍNIA ESTRATÈGICA F:  

PROMOCIÓ DE LA VIDA SOCIAL I CULTURAL 

Programa I. Fomentar l’associacionisme, el civisme i la participació 
ciutadana 

Programa II. Conservar el patrimoni cultural i Històric 

Programa III. Promoure l’educació i la sensibilització Ambiental 
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LÍNIA ESTRATÈGICA F: PROMOCIÓ DE LA VIDA SOCIAL I CULTURAL 

PROGRAMA I 
Fomentar l’associacionisme, el civisme i la participació 

ciutadana 

 

ACTUACIÓ 33: Augmentar la participació ciutadana 

Objectiu: 

Creació de processos de participació ciutadana, com a mesura inicial realitzar un Pla de 
Participació Ciutadana. 

 

Descripció tècnica i justificació de l’acció: 

Els tímids processos participatius que s’han realitzat en el municipi, com és el cas de la 
redacció del POUM, no han tingut continuïtat en el temps, a banda del procés participatiu 
realitzat en la present Agenda 21 

Així, s’han de crear mecanismes per fomentar la participació ciutadana en les decisions que 
conformen la política municipal. En un municipi amb un nombre d’habitants reduït els 
processos participatius són més fàcils d’establir, alhora que més àgils. La política municipal 
ha d’adoptar cada vegada més els processos participatius. 

Es proposa per tal d’iniciar una cultura participativa a partir de l’experiència en els processos 
de participació realitzats en el municipi, la realització d’un Pla de participació Ciutadana en el 
municipi  

Aquest Pla de Participació ha de ser el document marc que ha de servir per planificar, 
impulsar, reglamentar i ordenar la participació ciutadana en l’àmbit municipal. Es tracta d’una 
eina pràctica que ha d’actuar com a guia integral per al desenvolupament de la participació, 
tot definint criteris, objectius i propostes. 

Els diferents processos participatius que es duguin a terme s’han de regir per unes regles, 
que també poden ser acordades per un consens entre polítics i ciutadania. 

  

  

Terminis: Curt Prioritat: Mitjana 

Sectors involucrats: SRIiP, ASM, EL Valoració econòmica: 3.500 € 

Fonts de finançament: SRIiP, ASM Nivell d’Abast: Local 

Programa de finançament periòdics: 
• Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació. subvencions als ens locals per 

promoure la participació ciutadana. Ordre IRP/2/2007, de 8 de gener. 

• Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació. Subvencions destinades al pla de 
formació de participació ciutadana en l’àmbit local. Ordre IRP/424/2007, de 13 de novembre. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA F: PROMOCIÓ DE LA VIDA SOCIAL I CULTURAL 

PROGRAMA II Conservar el patrimoni cultural i històric 

 

ACTUACIÓ 34: 
Recuperar els elements de l’arquitectura tradicional 
de les parets de pedra seca al costat de la població. 

Objectiu: 

Manteniment dels elements de l’arquitectura tradicional propers al nucli urbà. 

 

Descripció tècnica i justificació de l’acció: 

Amb el pas dels anys, s’han anat perdent molts dels elements tradicionals construïts en pedra 
en moltes zones del municipi, com barraques i cabanes, carrerades, parets de pedra seca, 
feixes per als conreus, etc.  

Així mateix, l’Ajuntament, a través de la normativa urbanística pròpia, defineix alguns 
d’aquests elements com a patrimoni catalogat i en prohibeix la seva malmesa, destrucció o 
modificació. Qualsevol actuació que pugui afectar aquests elements haurà d’estar subjecte a 
llicència específica. 

Es proposa protegir i endreçar els elements existents, restaurant aquells més malmesos, així 
com recuperar-ne alguns per a noves construccions, camins, accessos, etc. 

Aquesta proposta es pot concretar catalogant els elements a partir de l’ampliació del Catàleg 
del patrimoni arquitectònic de la Selva de Mar, i realitzar un programa d’actuacions. 

En els llocs on això sigui possible, l’Ajuntament pot aprofitar obres previstes i altres 
actuacions, per instar a refer, mantenir aquests elements. 

  

  

Terminis: Mig Prioritat: Alta 

Sectors involucrats: DMAH, CCAE, PNCC, 
ASM Valoració econòmica: 6.300€ 

Fonts de finançament: DMAH, CCAE, PNCC, 
ASM Nivell d’Abast: Local 

Interrelació d’accions: Actuació 35 

Programa de finançament periòdics: 
• Departament de Medi Ambient i Habitatge. Ajuts per al finançament d’actuacions en els espais 

naturals protegits de Catalunya. Ordre MAH/137/2007, de 26 d’abril. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA F: PROMOCIÓ DE LA VIDA SOCIAL I CULTURAL 

PROGRAMA II Conservar el patrimoni cultural i històric 

 

ACTUACIÓ 35: 
Manteniment del catàleg patrimonial complert 
referent a totes les tipologies del patrimoni existent 

Objectiu: 

Conservar el patrimoni del municipi, amb l’ampliació i manteniment del Catàleg del patrimoni 
arquitectònic de la Selva de Mar 

 

Descripció tècnica i justificació de l’acció: 

La falta de conservació i gestió del patrimoni, a la llarga provoca el seu deteriorament, amb 
la consegüent pèrdua de significat per a la població local. El patrimoni està constituït 
d’elements tant materials com immaterials que s’han de gestionar per permetre que les 
pròximes generacions el puguin conèixer i gaudir. 

A través del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), es va fer un catàleg del patrimoni 
cultural,sobretot arquitectònic situat en el terme municipal de la Selva de Mar. En aquell 
moment i en el marc del POUM aquest va ser complert. Des de l’Ajuntament se sap que el 
patrimoni cultural de la Selva de Mar és més extens i que en aquest catàleg s’hi podrien 
incloure més elements per tal de dotar-los de protecció, restaurar-los o mantenir el seu estat. 

Es proposa que a partir de la base de l’actual catàleg patrimonial, es catalogui 
exhaustivament tot el patrimoni històric i cultural del municipi, que inclogui totes les 
tipologies patrimonials. Al mateix temps, determinar les actuacions que cal dur a terme en 
relació a aquests elements. 

Alhora, igualment d’important és ampliar el catàleg actual, com el manteniment d’aquest. 

Una de les finalitats de l’actualització i manteniment del catàleg ha de ser en el futur 
restaurar els elements patrimonials deteriorats que sigui possible tècnicament i donar a 
conèixer aquesta riquesa patrimonial, potser a través de reordenar totes les restes 
arqueològiques i els diferents elements d’interès a partir de camins, plafons informatius, 
itineraris, neteja, etc. 

  

  

Terminis: Mig Prioritat: Mitjana 

Sectors involucrats: DMAH, DCMC, CCAE, 
ASM 

Valoració econòmica: 7.000 € Elaboració 
de l’inventari i programa d’actuació 

Fonts de finançament: DCMS, CCAE, ASM Nivell d’Abast: Local 

Interrelació d’accions: Actuació 34 

Programa de finançament periòdics: 
• Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Subvencions per a l’execució d’obres de 

restauració i conservació d’immobles de notable valor cultural. Ordre CMC/44/2008, d’1 de febrer. 

• Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Subvencions per a la conservació preventiva i 
la conservació-restauració dels béns culturals mobles del patrimoni cultural català. Ordre  
CMC/45/2008, d’1 de febrer. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA F: PROMOCIÓ DE LA VIDA SOCIAL I CULTURAL 

PROGRAMA III Promoure l’educació i la sensibilització ambiental 

 

ACTUACIÓ 36: Promoure el “Compartir cotxe” 

Objectiu: 

Fomentar, mitjançant el portal web de l’ajuntament o d’altres recursos, com anuncis a taulell 
d’informació o fulletons, l’hàbit de compartir el vehicle privat en els desplaçaments. 

 

Descripció tècnica i justificació de l’acció: 

Donat que la majoria dels desplaçaments que es realitzen a fora del municipi, tant per motius 
d’estudi com laborals, s’efectuen en vehicle privat, i amb l’objectiu d’optimitzar l’ús d’aquest 
vehicle privat, es proposa la promoció de l’ús del vehicle compartit en els diferents àmbits 
(laboral i per estudis). 

En aquest sentit es disposa de diferents recursos a Internet que fomenten el compartir cotxe 
(www.compartir.es, www.compartircotxe.org, la web de l’oficina verda de la Universitat de 
Girona (www.udg.edu/ov)) que es poden linkar i promocionar des de l’Ajuntament de La 
Selva de Mar. 

Així mateix, es pot crear un espai al portal web de l’ajuntament, o bé en un portal específic, 
per tal de poder posar les ofertes o demandes de mobilitat de les persones de l’àmbit de la 
Selva de Mar i de la resta del Cap de Creus. 

Finalment, es poden dur a terme tot un seguit d’actuacions de informació i difusió als 
ciutadans, a través de xerrades, fulletons, etc., que donin a conèixer aquesta iniciativa i 
n’augmentin la seva utilització. 

  

  

Terminis: Llarg Prioritat: Baixa 

Sectors involucrats: ASM, SP, EL Valoració econòmica: 3.000 € 

Fonts de finançament: DdG, DMAH Nivell d’Abast: Local 

Programa de finançament periòdics: 
• Diputació de Girona. Programa del Pla a l’Acció. 

• Departament de Medi Ambient i Habitatge. Subvencions per promoure accions de sostenibilitat 
local. RESOLUCIÓ MAH/2800/2006, de 9 d’agost. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA F: PROMOCIÓ DE LA VIDA SOCIAL I CULTURAL 

PROGRAMA III Promoure l’educació i la sensibilització ambiental 

 

ACTUACIÓ 37: Fomentar l’estalvi d’aigua domèstic 

Objectiu: 

Reduir i optimitzar el consum domèstic d’aigua a la Selva de Mar. 

 

Descripció tècnica i justificació de l’acció: 

El manteniment o la disminució del consum d’aigua dins el municipi ha de ser un objectiu a 
mantenir. D’aquesta manera els aqüífers milloraran, però sobretot les inversions en alta del 
subministrament d’aigua no seran tant necessàries, i el mateix funcionament de l’EDAR serà 
òptim. Malgrat augmenti la població s’ha de tendir a mantenir el consum. 

A nivell domèstic es fàcil implantar sistemes que ajudin a no malgastar l’aigua, molta part de 
l’aigua de les llars es malbaratar per no disposar de sistemes de regulació de cabal. 

Par tant s’hauria de : 

- Conscienciar a la gent que instal·li optimitzadors de consum d’aigua a les aixetes, dutxes i 
inodors. 

- Promoure sistemes que ajudin a una descàrrega de l’aigua de wàter segons les necessitats. 

- Informar dels tipus d’electrodomèstics que ajuden a minimitzar el consum d’aigua. 

Els comportaments i hàbits tenen una àmplia afectació en el consum d’aigua potable. Sovint 
la població desconeix el llarg procés que ha de recorre l’aigua fins que acaba per sortir a 
l’aixeta de casa seva. Conèixer el seu procés, el seu cost, i com s’ha de tractar l’aigua és 
cada dia més important.  

Per aquest motiu també es proposa realitzar una campanya que fomenti aquests hàbits, 
mitjançant l’emissió de tríptics als habitatges, i/o altres elements de difusió, per tal 
d’informar, entre d’altres situacions, dels tipus de detergents a utilitzar, de no llençar els olis 
de fregir o dissolvents per l’aigüera, de no fer servir el wàter com a paperera. Aquesta 
campanya hauria de ser periòdica, ja sigui a través de fulls informatius, o de premsa local. 

  

  

Terminis: Curt Prioritat: Mitjana 

Sectors involucrats: ACA, CCAE, Sorea, 
ASM 

Valoració econòmica: 5.000€ 

Fonts de finançament: DMAH, CCAE, ASM Nivell d’Abast: Local 

Interrelació d’accions: Actuació 17 

Programa de finançament periòdics: 
• Departament de Medi Ambient i Habitatge. Subvencions per promoure accions de sostenibilitat 

local. Resolució MAH/1531/2005, d'11 de maig. 

• Departament de Medi Ambient i Habitatge. ACA. Subvencions per sufragar les despeses derivades 
de l’adopció d’iniciatives relacionades amb l’estalvi en el consum de l’aigua i amb l’aprofitament 
de recursos no potables. Resolució MAH/3843/2006 de 22 de novembre. 

• Diputació de Girona. Programa del Pla a l’Acció. 



Pla d’Acció Local per la Sostenibilitat  Agenda 21 Local. La Selva de Mar 

SERPA, Projectes i Gestió Ambiental  65 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA F: PROMOCIÓ DE LA VIDA SOCIAL I CULTURAL 

PROGRAMA III Promoure l’educació i la sensibilització ambiental 

 

ACTUACIÓ 38: 
Revaloritzar el paper de la gent gran com a 
transmissors de cultura 

Objectiu: 

Potenciar la transmissió cultural del municipi. 

 

Descripció tècnica i justificació de l’acció: 

La Selva de Mar és un municipi tradicionalment amb un fort accent rural, que des de principis 
del segle XX fins els anys 80 va patir una fort descens poblacional, a partir d’aquest moments 
amb l’arribada de població nouvinguda, així com amb l’establiment d’un bon nombre de 
segones residències, la població ha augmentat.  

Durant aquests anys la transmissió cultural de les tradicions s’ha vist afectat. S’ha de 
potenciar que tant la gent que ha nascut en el municipi, així com la gent nouvinguda conegui 
moltes de les tradicions i la cultura que la gent gran conserva i que si no es perdrien amb els 
anys. 

Es proposa que la gent gran realitzi activitats culturals encarades a la població del municipi, 
per difondre els aspectes tradicionals de la cultura, tant pràctics com teòrics. La cultura 
popular de la gent gran és un valor cultural que no s’ha de perdre, la transmissió a les noves 
generacions servirà perquè prevalgui de generació en generació.  

Aquesta acció es pot concretar amb: 

- Cicle de xerrades temàtiques realitzades per la gen gran del municipi. 

- Recopilació de les històries, anècdotes, costums i altres de la gent del municipi. 

- Interacció de les noves generacions amb la població més jove a través de les noves tecnologies, 
com un blog (portal web interactiu) amb la recopilació abans esmentada, on es puguin connectar 
i discutir, així com interelacionar les diferents generacions del municipi. 

  

  

Terminis: Curt Prioritat: Alta 

Sectors involucrats: DCMC; ASM, EL Valoració econòmica: 4.000 € 

Fonts de finançament: DCMC, DdG, ASM, 
PAR, EL 

Nivell d’Abast: Local 

Programa de finançament periòdics: 
• Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Subvencions a entitats privades sense finalitat 

de lucre que programin activitats culturals relacionades amb la cultura popular i tradicional. Ordre  
CMC/43/2008, de 4 de febrer. 

• Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Subvencions a entitats locals que programin 
activitats culturals relacionades amb la cultura popular i tradicional. Ordre CMC/24/2008, de 21 
de gener. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA F: PROMOCIÓ DE LA VIDA SOCIAL I CULTURAL 

PROGRAMA III Promoure l’educació i la sensibilització ambiental 

 

ACTUACIÓ 39: 
Realitzar una campanya de sensibilització per evitar 
els abocaments de runams i brossa incontrolats 

Objectiu: 

Realitzar una campanya de sensibilització a la població per evitar els abocaments de runams i 
brossa incontrolats 

 

Descripció tècnica i justificació de l’acció: 

El municipi de la Selva de Mar al ser un municipi amb una superfície molt naturalitzada, es 
creu convenient la realització d’una campanya informativa destinada als habitants amb 
residència principal, segona residència, visitants i turistes, així com, les empreses 
constructores del problema que suposen els abocaments i els runams incontrolats.  

La campanya és fruit del coneixement de la problemàtica d’abocament de residus i runams de 
manera incontrolada en diversos punts del municipi. Aquesta pot comptar amb diferents 
elements com per exemple: xerrades, fulletons o informació a la premsa local i Internet 

  

  

Terminis: Curt Prioritat: Baixa 

Sectors involucrats: DMAH, ARC, DdG, 
PNCC, ASM Valoració econòmica: 3.000€ 

Fonts de finançament: DMAH, DdG, CCAE, 
PNCC, ASM 

Nivell d’Abast: Local 

Interrelació d’accions: Actuació 20 i 23 

Programa de finançament periòdics: 
• Diputació de Girona. Programa del Pla a l’acció. 

• Departament de Medi Ambient i Habitatge. Ajuts per a la clausura total o parcial de dipòsits 
controlats per a residus municipals de titularitat pública i de punts d’abocament incontrolat de 
residus de la construcció. Resolució MAH/3709/2007, de 20 de novembre. 

• Departament de Medi Ambient i Habitatge. Subvencions a ens locals per promoure accions de 
sostenibilitat local. Ordre MAH/276/2006, de 24 de maig. 

• Fundació Territori i Paisatge (Caixa de Catalunya). Ajuts per projectes de sensibilització i educació 
ambiental, any 2008. 
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5. Temporalització i priorització del Pla d’Acció Local 

 

Cadascuna de les accions del Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat de La Selva de Mar 
s’acompanya d’una estimació del termini d’execució de la mateixa, així com d’una priorització 
de les accions. A continuació es presenta el resum del Pla d’Acció amb la determinació dels 
terminis i la prioritat de cada una de les accions. No obstant els terminis fixats en aquest PALS, 
així com la seva priorització estan subjectes a una constant revisió en funció dels interessos i 
necessitats de l’Ajuntament de La Selva de Mar. 

 

Línies estratègiques 6 

Programes d’actuació 18 

Accions 39 

 

Priorització i terminis d’execució 

Prioritat 

Termini  
Alta Mitjana Baixa Total 

Curt 3 7 2 12 

Mig 4 9 6 19 

Llarg 2 3 3 8 

Total 9 19 11 39 

 

Cost aproximat de cada línia estratègica 

Línia 
Estratègica 

Programa € 

I. Conservació del patrimoni geològic 15.000 – 30.000 

II. Conservació i gestió del Paisatge 16.200 

III. Conservació i gestió de la biodiversitat i la 
connectivitat ecològica 

6.800 
A 

TOTAL 38.000 – 53.000 

I. Avançar cap a desenvolupaments urbanístics 
sostenibles ambientalment i social 

8.800 

II. Millorar la qualitat de l’espai urbà 15.000 

III. Minimitzar els riscos de la contaminació atmosfèrica, 
acústica i lumínica 6.500 – 9.000 

B 

TOTAL 30.300 – 32.800€ 

I. Millora i optimització de la mobilitat sostenible 8.000 

II. Promoció de l’ús de la bicicleta i dels desplaçaments 
a peu 17.000 

III. Adequar l’accessibilitat a l’espai natural 8.000 

C 

TOTAL 33.000 
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Cost aproximat de cada línia estratègica 

Línia 
Estratègica Programa € 

I. Millorar la qualitat i gestió de l’aigua 21.500 – 31.500 

II. Millorar la gestió de residus municipal 79.000 – 229.000 

III. Millorar la gestió energètica municipal 2.500 – 40.000 

IV. Millorar els serveis oferts per part de l’Ajuntament 28.500 – 43.500 

D 

TOTAL 131.500-344.000 

I. Dinamització dels diferents sectors econòmics 
municipals 

3.000 

II. Potenciar, desenvolupar i facilitar l’oferta turística del 
municipi 3.000 

E 

TOTAL 6.000 

I. Fomentar l’associacionisme, el civisme i la participació 
ciutadana 

3.500 

II. Conservar el patrimoni cultural i Històric 13.300 

III. Promoure l’educació i la sensibilització Ambiental 15.000 

F 

TOTAL 31.800 
 

Valoració econòmica de les accions segons termini i línies estratègiques(€) 

Línia 
Estratègica 

Curt 

(0-2 anys) 

Mig 

(3-5 anys) 

Llarg 

(6-10 anys) 
Total € 

A - 16.800€ 21.200-36.200€ 38.000 – 53.000€ 

B 13.800€ 12.500-15.000€ 4.000€ 30.300 – 32.800€ 

C 1.500€ 23.500€ 8.000€ 33.000€ 

D 27.000€ 95.500-308.000€ 9.000€ 131.500 – 344.000€ 

E - 6.000€ - 6.000€ 

F 15.500€ 13.300€ 3.000€ 31.800€ 

 

Valoració econòmica de les accions segons termini  

 Accions valorades 
econòmicament 

Valoració econòmica 
(€) 

Curt Termini 12 57.800 € 

Mig Termini 19 171.100 – 383.600 € 

Llarg Termini 8 45.200 – 60.200 € 

Total 39 274.100 – 501.600 € 
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6. Pla de Seguiment 

Indicadors 

El seguiment del desenvolupament i dels avenços obtinguts en matèria de sostenibilitat gràcies 
al Pla d’Acció Local per la Sostenibilitat és basa en la utilització d’indicadors. Tal com diu la 
Declaració de Hannover:  

 

“Ens comprometem a introduir indicadors de sostenibilitat local i, segons aquests indicadors, a 
establir objectius, a fer un seguiment del progrés i a redactar informes sobre les fites 
assolides. Un conjunt d’indicadors comuns per a tota Europa, establerts de manera voluntària, 
podria facilitar la comparació dels canvis produïts a Europa i el progrés cap a la sostenibilitat”. 

 

El ritme de creixement urbà, el tipus d’activitat econòmica, els modes de transport, la gestió 
dels recursos naturals (aigua, energia, etc.) i els residus, l’estat de conservació del patrimoni 
natural, els serveis i l’atenció a les persones i la pròpia vitalitat associativa dels ciutadans són 
aspectes que defineixen el perfil del municipi i permeten valorar el desenvolupament amb 
criteris de sostenibilitat. 

 

La definició d’un conjunt de descriptors o indicadors ambientals, socials i econòmics tenen una 
gran importància en el procés de l’Agenda 21, en la mesura que el seu seguiment continuat ha 
de permetre valorar l’evolució del municipi en el camí del desenvolupament sostenible, i 
intervenir, si és creu necessari, en la presa de decisions i en la revisió del Pla d’Acció Local.  

 

La Diputació de Girona, en el programa de suport a la redacció de Plans d’Acció Local per a la 
Sostenibilitat, planteja l’aplicació d’un sistema propi d’indicadors dels PALS per tal de 
contrastar i comparar l’aplicació dels Plans d’Acció Local (PALS) en els diferents municipis de 
les comarques gironines. 

 

Els objectius generals del sistema d’indicadors de sostenibilitat són: 

� Disposar d’un sistema de seguiment continuat que permeti avaluar el grau 
d’implantació del Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat. 

� Disposar d’una monitorització que permeti el seguiment de les polítiques i actuacions 
endegades en termes d’un desenvolupament sostenible. 

� Disposar d’un sistema d’informació que pugui fer-se públic a tota la ciutadania  

� Sintetitzar la informació recollida en l’Auditoria municipal en uns pocs paràmetres que, 
el seu seguiment continuat, permeti conèixer l’evolució del municipi en temes de 
sostenibilitat, i que sigui útil per a la presa de decisions de la política municipal. 
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Resum dels indicadors de sostenibilitat proposats 

Indicador 
Tendència 

desitjada 
Periodicitat 

1.- Racionalització i qualitat de l’aigua Disminuir Anual 

2.- Producció neta de residus Disminuir Anual 

3.- Consum net d’energia Disminuir Anual 

4.- Dependència de l’automòbil Disminuir Quinquennal 

5.- Sòls de sostenibilitat garantida Mantenir Anual 

6.- Diversitat bioestructural Augmentar Quinquennal 

7.-Emissions de CO2 per càpita Disminuir Anual 

8.- Grau de compacitat urbana  Mantenir Anual 

9.- Grau d’ocupació de l’habitatge Augmentar Anual 

10.- Índex d’envelliment de la població Disminuir Anual 

11.- Grau de formació de la població Disminuir Anual 

12.- Taxa de mortalitat Mantenir Anual 

13.- Equipaments assistencials per a la gent gran Augmentar Anual 

14.- Grau d’associacionisme local Augmentar Anual 

15. – Grau Participació Local Augmentar Anual 

16. –Satisfacció gent jove Augmentar Quinquennal 

17.- Dependència econòmica exterior Augmentar Quinquennal 

18.- Vulnerabilitat econòmica del municipi 
Equilibri dels 

sectors 
Anual 

19.- Proximitat de l’oferta comercial Augmentar Anual 

20.- Taxa d’atur Disminuir Anual 

21.- Qualitat ambiental de les activitats econòmiques  Augmentar Anual 

22.- Despesa municipal en matèria de sostenibilitat Augmentar Anual 

Indicadors addicionals   

1.- Volums incontrolats de la Xarxa d’abastament d’aigua Disminuir Anual 

2.- Consum d’aigua Disminuir Anual 

3.- Qualitat de l’aire Disminuir Anual 
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Indicadors Ambientals 

1. RACIONALITZACIÓ I QUALITAT DE L’AIGUA 

 

Valoració del 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 a la riera de La Selva de Mar abans de la sortida del municipi 

 

CÀLCUL 

 

 

 

R= Racionalització i qualitat de l’aigua 

(1)litres aigua/hab.dia té el seu límit en els 150 l/hab.dia. 

(2)Índex BILL = s’establirà un índex per cadascuna de les conques, mesurat en el seu tram 
final a la sortida del municipi i en el curs principal. 

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.  

 Unitats: Litres aigua/hab. i dia Periodicitat: Anual  
 

 
TENDÈNCIA DESITJADA DE 

L’INDICADOR TERMINIS  

 Curt  

 Mig  

 

Disminuir 

Llarg  

    

Resultat: 

Es desconeix per manca de resultats de l’índex BILL 

 
Font:  

Sorea, ACA, L’índex Bill s’ha de calcular a partir de treball de camp 
 

Interpretació dels resultats: 

Uns resultats alts en aquests indicador mostren uns sistemes fluvials ben orientats en el 
seu sanejament i amb comunitats biològiques ben estructurades, amb uns consums 
racionals d’aigua. Per contra un índex baix ens indica una despesa d’aigua no adequada i 
cabals en les rieres de poca qualitat. 

Racionalització 
i qualitat aigua 
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2. PRODUCCIÓ NETA DE RESIDUS 

 

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 

 

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 
P és la població de fet ponderada 

 

 Unitats: Kg/ hab·i Any  Periodicitat: Anual  

 

 
TENDÈNCIA DESITJADA DE 

L’INDICADOR TERMINIS  

 Curt  

 Mig  

 

Disminuir 

Llarg  

    

Resultat: 
2.690,46 (any 1998) 405,85(any 2004) 
587,98 (any 2002) 314,12 (any 2005) 
435,64 (any 2003) 211,03 (any 2006) 

 

Font: Agència Catalana de Residus 

 

Interpretació dels resultats: 

L’indicador reflexa la producció unitària de residu final no aprofitat. Un valor elevat de 
l’indicador (proper a 500) significarà baixes taxes de reciclatge, segons els objectius del 
PGRM. El PGRM (2001-2006) estableix uns objectius de valorització pel 2006 del 69% 
(inclou valorització material i valorització energètica o incineració). Valors inferiors a 500 
es donaran quan la producció unitària de residus disminueixi a un ritme més ràpid que les 
taxes de recuperació. 

El valor resultant és força bo (actualment el valor de referència mitjà de Catalunya 
d’aquest indicador és de 500 Kg/hab i any) degut a que la fracció que es recicla al 
municipi de la Selva de Mar és alta comparada amb els objectius del PGRM. 

 

 

(R-E) + (1-R) x F 

P 
x B 
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3. CONSUM NET DE L’ENERGIA 

 
 

Aquest indicador 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 un indicador 
composat per dos termes ponderats: el consum unitari d’energia i la fracció d’energia 
renovable utilitzada. 

 
 

CÀLCUL 

 

ponderadafetdepoblació

gaspetroliderivatselectricaenergia
X

++
=  

 

Consum net d’energia = X·(1-Y) 

On Y és la fracció d’energia renovable utilitzada, que es considera menor d’un 0,001 (0,1%). 

 

 Unitats:  Teps/hab.any Periodicitat: Anual  

 

 
TENDÈNCIA DESITJADA DE 

L’INDICADOR 
TERMINIS  

 Curt  

 Mig  

 

Disminuir 

Llarg  

    

Resultat: 

0,42 Teps per habitant i any 

 

Font:  

Fecsa-Endesa  
El GLP i butà s’ha aproximat segons les dades obtingudes i els consums mitjans de 
Catalunya. 
Les dades de combustibles líquids derivats del petroli es poden aproximar a partir del parc 
automobilístic, les IMD de les carreteres, els quilòmetres de xarxa viària. 

 

Interpretació dels resultats: 

Els valors alts indiquen consums bruts d’energia no renovable més elevats, tant si es 
poden imputar a minsos consums absoluts com si és per una major quota d’energia 
renovable utilitzada.  

Contràriament, els valors baixos significaran estalvi net o bé increment de la taxa 
d’energia renovable utilitzada. En qualsevol dels casos es tractarà, en definitiva, de 
consums menys òptims d’energia no renovable. 



Pla d’Acció Local per la Sostenibilitat  Agenda 21 Local. La Selva de Mar 

SERPA, Projectes i Gestió Ambiental  74 

 

4. DEPENDÈNCIA DE L’AUTOMÒBIL 

 
 
 

Aquest indicador mesura l’ús que se’n fa, de l’automòbil, a partir de la relació entre els 
desplaçaments realitzats en cotxe i els desplaçaments totals. 

 
 
 

CÀLCUL 

 

 
Segons les dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya, pel càlcul del present indicador, es 
consideren total desplaçaments, aquells que es generen en el municipi i els desplaçaments en 
automòbil són aquells classificats com a mitjà de transport individual. 

 

 Unitats: % Periodicitat: Quinquennal  

 

 
TENDÈNCIA DESITJADA DE 

L’INDICADOR TERMINIS  

 Curt  

 Mig  

 

Disminuir 

Llarg  

    
    
    

Resultat: 

63,16 (any 2001) 

 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya 

 

Interpretació dels resultats: 

El valor obtingut mostra una elevada dependència de l’automòbil 

Un valor baix de l’indicador (proper a 0) representarà poc ús de l’automòbil (i poc risc de 
les disfuncions i dependències que comporta en el medi urbà, mentre que un valor elevat 
(proper a 100) significarà una elevada dependència de l’automòbil per a les necessitats de 
mobilitat. 

El resultat remarca l’elevat ús de l’automòbil que es fa a La Selva de Mar. La tendència 
desitjada és la disminució a curt i mitjà termini. 

Desplaçaments en automòbil 

Total de desplaçaments 
X 100 
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5. SÒLS DE SOSTENIBILITAT GARANTIDA 

 
 
 

Avalua la superfície de sòl del municipi que s’ajusta als següents condicionants: 

• Manté la qualificació de no urbanitzable. 
• Acull ecosistemes naturals (espais forestals, agrícola o d’estructuració típicament 

rural). 

Regula de forma específica els seus usos, amb criteris de preservació del medi ambient 

 
 
 

CÀLCUL 

 

 
 

 

 Unitats: % Periodicitat: Anual  

 

 
TENDÈNCIA DESITJADA DE 

L’INDICADOR 
TERMINIS  

 Curt  

 Mig  

 

Mantenir 

Llarg  

    
    
    

Resultat: 

97,88 % (Any 2006) 

 

Font: POUM la Selva de Mar, 2006  

 

Interpretació dels resultats: 

El resultat d’aquest indicador ens indica que la gran part del territori municipal està ben 
preservat i acull ecosistemes interessants, la major part del sòl no urbanitzat del municipi 
forma part del Parc Natural de Cap de Creus o altres figures de protecció natural especial.  

Sup. ajustable als condicionants establert 

Sup. total municipi 
X 100 
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6. DIVERSITAT BIOESTRUCTURAL 

 

L’indicador que es planteja pretén utilitzar les espècies testimoni (bioindicadors) a fi i efecte 
de conèixer la qualitat general dels ecosistemes (i conseqüentment també, del territori). Tant 
aquesta qualitat ambiental com la mateixa absència o presència del bioindicador ens donaran 
doncs una mesura relativa de la biodiversitat de l’àrea que s’avalua. 

Atesos els objectius que es persegueixen i el seu context d’aplicació, hom ha cregut 
convenient fixar com a grup (tàxon) bàsic de contrast el de les aus.  

Malgrat que les aus es converteixen en el principal grup indicador que s’utilitza, en situacions 
concretes i per determinats hàbitats s’introduiran també alguns representants de la classe 
dels amfibis, els peixos i els mamífers (igualment fàcils d’identificar i amb unes bones 
capacitats per reflexar l’estat del medi i de les comunitats associades) 

 

CÀLCUL 

 

 
Només en els hàbitats representats a la comarca. 
(1) Hàbitats representats a la comarca. 
(2)Total d’hàbitats considerats pel conjunt de les comarques gironines. 

 

 Unitats: % Periodicitat:Quinquennal  

 

 
TENDÈNCIA DESITJADA DE 

L’INDICADOR 
TERMINIS  

 Curt  

 Mig  

 

Augmentar 

Llarg  

    

Resultat: 

1,45 (any 2007) 

 

Font: Parc Natural de Cap de Creus 

 

Interpretació dels resultats: 

Una alta afinitat per aquest índex significarà que la comarca manté espècies indicadores de 
bona estructuració en els diferents hàbitats representats. Tot i que no necessàriament, també 
pot comportar l’existència d’un territori prou diversificat en allò que fa als principals ambients 
naturals que s’exemplifiquen en el conjunt de les nostres comarques. 

De manera genèrica, caldrà deduir una baixa pressió antròpica damunt els ecosistemes o bé 
una bona integració de les activitats humanes en el seu entorn natural. 

De forma contrària, una baixa biodiversitat estructural comportarà l’existència de territoris 
molt homogeneïtzats des del punt de vista ambiental i/o una important afectació de l’activitat 
antròpica en els ecosistemes, fet que es traduirà en una banalització de les seves comunitats 
biològiques 

Núm. Espècies localitzades (1) 

Núm. Espècies relacionades(1) 
+ 

Núm. hàbitats representats (2) 

Núm. total d’hàbitats(2) 
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7. EMISSIONS DE CO2 PER CÀPITA 

 
 

Avalua la contribució local al canvi climàtic global. Inicialment té en compte les emissions de 
CO2 ocasionades pel consum energètic, que és el principal focus del municipi. Està previst 
analitzar l’impacte d’emissions de CO2 provinent del transport i del GLP. 

Aquest indicador correspon a l’indicador 2 dels Indicadors Comuns Europeus (ECI-2)  

 
 

CÀLCUL 

 

 

 

 

 

Contaminant Gasolina Gasoil GLP Total 

Tn CO2 75,9 117,4 28,32 221,74 

 Unitats: Tn CO2/ hab. i any  Periodicitat: Anual  

 

 
TENDÈNCIA DESITJADA DE 

L’INDICADOR TERMINIS  

 Curt  

 Mig  

 

Disminuir 

Llarg  

    
    
    

Resultat: 

1,0 Tn CO2/ hab i any 

 

Font:  

Dades a partir del càlcul del parc automobilístic municipal i de les IMD, els consums 
estimats de combustible segons els quilòmetres de xarxa viària i l’ús del GLP, sobretot en 
l’àmbit domèstic. 

 

Interpretació dels resultats: 

Valors baixos indiquen un consum moderat d’energia fòssil, també pot ser degut a no tenir 
un sector industrial ampli, i no tenir un tractament de residus en origen. 

Properament s’elaborarà a nivell de Catalunya una nova metodologia per calcular les 
emissions de CO2 i es podrà perfilar més aquest càlcul 

 

Tn CO2 gasolina + Tn CO2 gasoil+ Tn CO2 GLP 
Habitants totals 

Tn CO2 = 
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Indicadors Socials 

8. GRAU DE COMPACITAT URBANA 

 
 

L’ecologia urbana ha estudiat els models de ciutat. Una ciutat poc diversa, difusa que 
ocupa molt espai i amb usos separats espacialment 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 comparteix els usos de residència, treball, lleure, comerç, 
etc., i redueix els desplaçaments alhora que facilita les relacions socials i un grau 
d’autonomia i de sostenibilitat. 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. 

La major densitat de la ciutat també assegura 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 

 
 

 

 Unitats: Habitatges/Hectàrea Periodicitat: Anual  

 

 
TENDÈNCIA DESITJADA DE 

L’INDICADOR TERMINIS  

 Curt  

 Mig  

 

Mantenir 

Llarg  

    

Resultat: 

45,45 (any 2001) 

 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya (any 2001), 2ona edició del Mapa de Cobertes del 
Sòl de Catalunya (any 2003) 

 

Interpretació dels resultats: 

El grau de compacitat es troba entre els barems de la Diputació de Girona, que considera 
que l’indicador hauria d’estar entre els 30-40 hab/ha i els 100 hab/ha. Dels resultats se 
n’extreu que ens trobem davant d’un model de ciutat compacte i diversificada 

Núm. d’habitatges 
Hectàrees de sòl urbà 
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9. GRAU D’OCUPACIÓ DE L’HABITATGE 

 
 
 

Avalua el nombre d’habitatges que es troben ocupats com a primera residència respecte el 
total d’habitatges del municipi, fet que ajuda a caracteritzar la vitalitat i el sentit de 
pertinença dels ciutadans al municipi. 

 
 
 

CÀLCUL 

 

 
 

 

 Unitats: % Periodicitat: Anual  

 

 
TENDÈNCIA DESITJADA DE 

L’INDICADOR TERMINIS  

 Curt  

 Mig  

 

Augmentar 

Llarg  

    
    
    

    

Resultat: 

32,80 (any 2001) 

 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya 

 

Interpretació dels resultats: 

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. La Selva de Mar, pel 
fet de tractar-se d’una població propera a la costa hi ha una presència turística important, i 
el percentatge d’ocupació de l’habitatge és baix. 

 

Núm. habitatges ocupats de 1a residència 

Núm. total habitatges 
X 100 
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10. ÍNDEX ENVELLIMENT DE LA POBLACIÓ 

 
 
 

Avalua el grau amb què una societat, en aquest cas comunitat local, envelleix, calculant la 
proporció entre el nombre de persones grans de 65 anys i més i el nombre de nens o 
adolescents, els joves de menys de 15 anys. 

 
 
 

CÀLCUL 

 

 
 

 

 Unitats: % Periodicitat: Anual  

 

 
TENDÈNCIA DESITJADA DE 

L’INDICADOR TERMINIS  

 Curt  

 Mig  

 

Disminuir 

Llarg  

    
    
    

    

Resultat: 

188 (any 2006) 

 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya 

 

Interpretació dels resultats: 

L’índex d’envelliment de la població és molt elevat, clarament per sobre del màxim desitjat 
(120%), el que indica per una banda una gran franja de població d’edat superior als 65 
anys, i per altra, una escassa franja de població jove. Aquest paràmetre s’ha d’intentar 
reduir fins als nivells desitjats. 

 

 

Núm. de persones de 65 anys i més 

 
X 100 

Núm. de persones de menys de 15 anys 



Pla d’Acció Local per la Sostenibilitat  Agenda 21 Local. La Selva de Mar 

SERPA, Projectes i Gestió Ambiental  81 

 

11. GRAU DE FORMACIÓ DE LA POBLACIÓ 

 
 
 

Calcula el percentatge de població major de 16 anys que no disposa dels estudis 
obligatoris acabats. El percentatge restant és la població que ha acabat l’ensenyament 
obligatori. 

 
 
 

CÀLCUL 

 

 
 

 

 Unitats: % Periodicitat: Anual  

 

 
TENDÈNCIA DESITJADA DE 

L’INDICADOR TERMINIS  

 Curt  

 Mig  

 

Disminuir 

Llarg  

    
    
    

Resultat: 

41,84 (any 2001) 

 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya 

 

Interpretació dels resultats: 

L’ any 2001 el 58,16% de la població de la Selva de Mar havia acabat els estudis d’ESO, 
EGB, Batxillerat o FP. Aquesta xifra es troba per sota els resultats de la comarca de l’Alt 
Empordà, ja que el 61,91% ha acabat els estudis d’ESO, EGB, Batxillerat o FP 

 

Població major de 16 anys 

Població major de 16 anys amb ESO, EGB, Batxillerat o FP inacabat 

 
X 100 
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12. TAXA DE MORTALITAT 

 
 
 

Permet conèixer el número de defuncions de la població, calculada segons el nombre de 
defuncions per a cada 1.000 habitants. 

 
 
 

CÀLCUL 

 

 
 

 

 Unitats: Defuncions/1.000 hab. Periodicitat: Anual  

 

 
TENDÈNCIA DESITJADA DE 

L’INDICADOR TERMINIS  

 Curt  

 Mig  

 

Mantenir 

Llarg  

    
    
    

    

Resultat: 

4,63 (any 2006) 

4,48 (any 2005) 

4,63 (any 2004) 

 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya 

 

Interpretació dels resultats: 

En aquest últim anys de que es tenen dades la taxa de mortalitat del municipi ha estat 
força baixa. S’ha de tendir a mantenir aquesta taxa de mortalitat baixa durant els pròxims 
anys. 

 

Núm. defuncions 

Població total 
X 1000 
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12. EQUIPAMENTS ASSISTENCIALS DE LA POBLACIÓ 

 
 
 

Avalua els equipaments residencials i centres de dia destinats a la gent gran que hi ha al 
municipi, segons l’oferta de places per el total de població de més de 65 anys. 

 
 
 

CÀLCUL 

 

 
 

 

 Unitats: Nombre absolut Periodicitat: Anual  

 

 
TENDÈNCIA DESITJADA DE 

L’INDICADOR TERMINIS  

 Curt  

 Mig  

 

Augmentar 

Llarg  

    
    
    

    

Resultat: 

0 (Any 2007) 

 

Font: Ajuntament 

 

Interpretació dels resultats: 

El municipi de la Selva de Mar no disposa de cap centre de dia ni de cap residència 
geriàtrica. 

 
 

 
Població de més de 65 anys 

Núm. de places en centres residencials i centres de dia 
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14. GRAU ASSOCIACIONISME LOCAL 

 
 

La xarxa associativa d’un municipi afavoreix les relacions socials i la cohesió. Aquest 
indicador permet conèixer el número d’associacions segons el total de població del 
municipi per cada 100 habitants. Les associacions que es tenen en compte són aquelles 
que tenen un caràcter social (cultural, esportives, veïnals,...) i/o ambientalista, seguint els 
principis bàsics de sostenibilitat. 

 
 
 

CÀLCUL 

 

 
 

 

 Unitats: % Periodicitat: Anual  

 

 
TENDÈNCIA DESITJADA DE 

L’INDICADOR TERMINIS  

 Curt  

 Mig  

 

Augmentar 

Llarg  

    

    

Resultat: 

1,39 % (any 2007) 

 

Font: Ajuntament 

 

Interpretació dels resultats: 

En el municipi hi ha un total de 3 associacions, que és un número elevat per el nombre de 
població del municipi. 

Aquest indicador pot ser també una mesura del grau de cohesió i d’implicació de la 
població en aquells assumptes de caire municipal. 

L’Associació cultural els Estudis de la Selva de Mar és una associació forta i molt activa que 
realitza un gran i variat nombre d’actes.  

 

Núm. d’associacions del municipi 

Població total 
X 100 
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15. GRAU DE PARTICIPACIÓ LOCAL 

 
 
 

Aquest indicador permet valorar la participació ciutadana en els processos participatius 
iniciats en el municipi. Se n’extreu el percentatge de població que durant l’any ha pres part 
dels diferents processos participatius iniciats des de l’Ajuntament. 

 
 
 

CÀLCUL 

 

 
 

 

 Unitats: % Periodicitat: Anual  

 

 
TENDÈNCIA DESITJADA DE 

L’INDICADOR TERMINIS  

 Curt  

 Mig  

 

Augmentar 

Llarg  

    
    
    

    

Resultat: 

7,87 % (any 2007) 

 

Font: Ajuntament 

 

Interpretació dels resultats: 

Durant el 2007, s’ha obert un procés participatiu arran de la redacció de l’Agenda 21 del 
municipi. El resultat és elevat si tenim en compte que els processos participatius en el 
municipi són molt recents. 

(Núm. assistents en processos participatius / Núm. processos participatius) 

Població total 
X 100 
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16. SATISFACCIÓ GENT JOVE 

 
 
 

Aquest indicador es valorarà mitjançant una enquesta a la població que es troba en la 
franja d’edat entre els 14 i els 29 anys. Cada enquestat haurà de puntuar el seu grau de 
satisfacció de 0 a 5. De les enquestes se n’extraurà el percentatge de joves segons cada 
grau de satisfacció. 

 
 
 

CÀLCUL 

 

 
 

 

 Unitats: % Periodicitat: Quinquennis  

 

 
TENDÈNCIA DESITJADA DE 

L’INDICADOR TERMINIS  

 Curt  

 Mig  

 

Augmentar 

Llarg  

    
    
    

    

Resultat: 

No es tenen dades (any 2007) 

 

Font: Ajuntament 

 

Interpretació dels resultats: 

El grau de satisfacció del jovent és important per dirigir les polítiques juvenils cap als 
interessos d’aquest sector de la societat. S’hauran de fer enquestes per determinar el grau 
de satisfacció del jovent al llarg dels anys. 

Núm. joves segons grau de satisfacció 
X 100 

Núm. total joves enquestats 
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Indicadors Econòmics 

17. DEPENDÈNCIA ECONÒMICA EXTERIOR 

 
 
 

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 

 

 
 

 

 Unitats: % Periodicitat: Quinquennal  

 

 
TENDÈNCIA DESITJADA DE 

L’INDICADOR TERMINIS  

 Curt  

 Mig  

 

Augmentar 

Llarg  

    
    
    

Resultat: 

47,4% (any 2001) 

 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya 

 

Interpretació dels resultats: 

Els resultats indiquen una tendència inversa a la desitjada. Els nivells d’autocupació del 
municipi disten molt de la independència en treball d’aquest. La majoria de treballadors del 
municipi han de marxar d’aquest a l’hora de treballar. 

S’han d’establir polítiques econòmiques encaminades a ocupar les persones actives en el 
propi municipi., malgrat que no s’està lluny de l’equilibri que seria el 50%. 

Població resident ocupada al municipi 

Població resident ocupada 

X 100 
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18. VULNERABILITAT ECONÒMICA DEL MUNICIPI  

 

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. Com a subindicador es proposa avaluar el percentatge de 
població ocupada en les 5 principals empreses del municipi, per tal de complementar la 
informació sobre el nivell de concentració de l’economia local. 

 

CÀLCUL 

 

 

 

 Unitats: % Periodicitat: Anual  

 

 
TENDÈNCIA DESITJADA DE 

L’INDICADOR TERMINIS  

 Curt  

 Mig  

 

Equilibri entre sectors 

Llarg  

    

Resultat: 

Sector primari:  16,2 (any 2006).............10,5 (any 2001) 
Sector industrial:  5,4 (any 2006)............10,5 (any 2001) 
Sector construcció: 24,3 (any 2006)........18,4 (any 2001) 
Sector serveis:  54 (any 2006)................60,5 (any 2001) 

 
Font:  

Dades econòmiques de municipis de Caja España (any 2006) 
Institut d'Estadística de Catalunya (any 2001) 

 

Interpretació dels resultats: 

Els resultats obtinguts mostren un predomini del sector terciari pel que fa a l’ocupació de 
la població, però aquest ha disminuït entre les dades de l’any 2001 i 2006, pes que l’ha 
guanyat el sector de la construcció. Les dades del sector secundari (industria i construcció) 
s’han mantingut a nivell global, amb un retrocés del sector industrial i un important 
augment d ela construcció.. El sector primari, és el més fluix en el municipi tendència 
semblant a la resta de Catalunya, amb tendència a l’augment contràriament a la tendència 
catalana. 

L’estructura econòmica del municipi de la Selva de Mar, segueix el patró de tendències de 
la població ocupada a Catalunya i de les poblacions catalanes del litoral, amb la màxima 
ocupació al sector terciari i una mínima població ocupada en activitats agràries i 
ramaderes, però en aquest cas augmenta el primari i disminueix l’industrial, ja que aquest 
no es desenvoluparà en la seva majoria en el municipi, si no en altres. 

Població ocupada en cada Sector 

Població total ocupada 

X 100 
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19. PROXIMITAT DE L’OFERTA COMERCIAL  

 
 

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. 

 
 

CÀLCUL 

 

 

 

 Unitats: Núm. establiments/100 hab Periodicitat: Anual  

 

 
TENDÈNCIA DESITJADA DE 

L’INDICADOR TERMINIS  

 Curt  

 Mig  

 

Augmentar 

Llarg  

    

Resultat: 

1,05 (any 1998) 

0,48 (Any 2002) 

0,44 (Any 2005)* 

 

Font:  

Institut d’Estadística de Catalunya 
*Ajuntament 

 

Interpretació dels resultats: 

Resultats negatius per l’any analitzat 2005 i 2002. S’observa com l’índex ha disminuït en el 
període, i que en les dos últims càlculs s’ha estabilitat en valors baixos. Així es manté la 
l’oferta d’establiments d’alimentació, quan la població ha augmentat. La diferència entre 
l’any 1998 i l’any 2005 és que possiblement en el primer hi havia més comerç amb menys 
població i en la segona data el comerç a desaparegut. 

 

Núm. Establiments al detall d’alimentació 

Població total 
X 100 
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20. TAXA D’ATUR 

 

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.Com a subindicador es proposa avaluar l’atur juvenil (aturats 
d’edats compreses entre 20 i 29 anys dins el conjunt d’aturats de municipi). 

 

CÀLCUL 

 

 

 Unitats: % Periodicitat: Anual  

 

 
TENDÈNCIA DESITJADA DE 

L’INDICADOR 
TERMINIS  

 Curt  

 Mig  

 

Disminuir 

Llarg  

    

Resultat: 

Taxa d’Atur1: 2,3% (2001) Taxa d’Atur1: 5,6% (1996) 

Taxa d’Atur2: 2% (2006) Taxa d’Atur2: 4,9% (2001) 

Subindicador: 2 (2001) Subindicador: 4 (1996) 

 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya 

 

Interpretació dels resultats: 

Els resultats indiquen una taxa d’atur (1) molt baixa que difícilment es pot disminuir, i 
fàcilment augmentar, ja que a l’any 2001 hi havia 2 persones a l’atur. Per tant l’objectiu 
per aquesta taxa ha de ser l’estabilització. 

Igualment les altres taxes d’atur calculades, han disminuït de manera important, en el 
període comparat. La tendència ha de ser la mateixa en les tres taxes, estabilitzar-se. 

Núm. aturats 
X 100 

Núm. de persones actives 

Núm. aturats 
X 100 

Núm. de persones entre 15 i 64 anys 

Taxa d’atur 1: 

Taxa d’atur 2: 

Núm. aturats 

Núm. aturats 20 a 29 anys 
subindicador: 
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21. QUALITAT AMBIENTAL D ELS ACTIVITATS ECONÒMIQUES 

 
 

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 

 

 
 

 

 Unitats: % Periodicitat: Anual  

 

 
TENDÈNCIA DESITJADA DE 

L’INDICADOR TERMINIS  

 Curt  

 Mig  

 

Augmentar 

Llarg  

    

Resultat: 

0 (any 2007) 

 

Font: Ajuntament 

 

Interpretació dels resultats: 

No es te constància que en el municipi de La Selva de Mar, hi hagi cap empresa o 
establiment amb certificacions de Sistemes de gestió ambiental (ISO 14001 i/o EMAS), o 
bé del Distintiu de garantia de qualitat ambiental. 

Per tant la tendència futura de l’indicador únicament pot augmentar. 

 

Núm. d’organitzacions amb certificació ambiental 

Núm. total d’organitzacions 
X 100 
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22. DESPESA MUNICIPAL EN MATÈRIA DE SOSTENIBILITAT 

 
 

Aquest indicador pretén conèixer quina part del pressupost municipal està destinat a temes 
relacionats amb la sostenibilitat ambiental. Pel càlcul es considera tota despesa que suposa 
una clara millora ambiental de la gestió municipal, com és la de la recollida selectiva, 
l’estalvi i reutilització d’aigua, l’estalvi energètic, la conservació del medi natural, el 
transport públic i sostenible, la compra verda, etc. 

 

CÀLCUL 

 

 
 

 

 Unitats: % Periodicitat: Anual  

 

 
TENDÈNCIA DESITJADA DE 

L’INDICADOR TERMINIS  

 Curt  

 Mig  

 

Augmentar 

Llarg  

    
    
    

    

Resultat: 

No es disposa de dades detallades del pressupost municipal 

 

Font: Pressupostos Ajuntament 

 

Interpretació dels resultats: 

No se saben les partides pressupostaries destinades a sostenibilitat. 

 

Per al càlcul posteriors d’aquests indicadors serà indispensable obtenir els pressupostos 
generals de l'Ajuntament i en particular aquelles partides destinades a la sostenibilitat. 

 

Despesa en millores ambientals 

Despesa municipal 
X 100 
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Indicadors Addicionals 

Indicador Ambiental 

1. VOLUMS INCONSTROLATS DE LA XARXA D’ABASTAMENT 
D’AIGUA 

 

Aquest indicador avalua el volum d aigua que la companyia subministradora no ha pogut 
comptabilitzar per motius diversos: 

- Errors de comptador en casos de volums molt reduïts. (subcontatges) 

- Buidatge de trams de canonada per reparacions. 

- Possibilitat que en ocasions es puguin omplir dipòsits, hidrants, etc sense comptador. 

- pèrdues per rebentades a la xarxa de distribució. 

- fraus 

 

CÀLCUL 

 

( ) 100
   xarxaa   posats   m3

  100   x   facturats  m3
+−=Pèrdudes  

 

 Unitats: % Periodicitat: Anual  

 

 
TENDÈNCIA DESITJADA DE 

L’INDICADOR TERMINIS  

 Curt  

 Mig  

 

Disminuir 

Llarg  

    
Resultat: 

31,31% (2002) 32,18% (2005) 
28,21% (2003) 32,05% (2006) 
25,64% (2004)  

 

Font: Sorea  

 

Interpretació dels resultats: 

Uns resultats per sota d’un 30% indiquen una eficiència acceptable pel que fa al servei 
d’abastament d’aigua potable. Percentatges superiors indiquen que calen mesures urgents 
per millorar l’estalvi d’aigua sobretot en la xarxa de distribució. 
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2. CONSUM D’AIGUA 

 

Valoració del consum d’aigua municipal, atenent criteris de racionalització de la despesa. 
L’indicador es basa en la despesa total d’aigua diària per habitant, sense incloure els consums 
agrícoles ni industrials, valorant de forma positiva l’estalvi per sota dels 100 litres per dia i 
habitant. Per al càlcul de la despesa total d’aigua s’estimen els abastaments de fonts pròpies  
que es puguin valorar correctament i l’abastament de la xarxa. 

 

CÀLCUL 

 

 
On els consums s’expressen en litres (1 m3 = 1.000 litres) i es tenen en compte els abastaments propis 
i l’aigua de xarxa (sense incloure l’ús agrícola ni industrial). 
 

 

 Unitats: Litres aigua/hab. i dia Periodicitat: Anual  

 

 
TENDÈNCIA DESITJADA DE 

L’INDICADOR TERMINIS  

 Curt  

 Mig  

 

Disminuir 

Llarg  

    
Resultat: 

113,7 litres (any 2006) 
 

Font: Sorea , ACA 

 

Interpretació dels resultats: 

Uns resultats alts  ens indicaran un consum poc racional dins l’àmbit domèstic, comercial i 
municipal. Alhora d’interpretar el resultat a la Selva de Mar cal tenir molt en compte les  
diferències entre població censada i població estacional. Per fer-nos una idea al municipi hi 
ha censats 223 hab., mentre que d’abonats d’aigua n’hi ha 248. Al municipi li pertocarien 
en realitat uns 74 abonats. La resta es poden identificar com a no residents. Amb aquesta 
aproximació els abonats actuals representarien una població 3,3 vegades superior a 
l’actual, obtenint un resultat més inferior que l’obtingut. 

Rangs d’eficiència 

- Més de 145 litres per habitant i dia: Ús irracional d’aigua. 

- Entre 130 i 145 litres per habitant i dia: Ús elevat d’aigua. 

- Entre 100 i 130 litres per habitant i dia: Ús moderat d’aigua. 

- Entre 70 i 100 litres per habitant i dia: Ús responsable d’aigua. 

Població censada  x 365 dies 
Consum d’aigua =  

 

∑ litres abastament xarxa anual  +  ∑ litres fonts pròpies anual 
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3. QUALITAT DE L’AIRE 

 

Avalua els nivells d’immissió del principals contaminants atmosfèrics, i s’expressa com el 
percentatge de dies que cap dels contaminants atmosfèrics mesurats a l’estació automàtica 
(SO2, NO2, NO, PST, CO) supera els valors de referència que la legislació estableix. 

S’utilitzaran dos subindicadors, per una banda el valor mitjà anual mesurats al Cap de 
creus. 

L’altra subindicador serà nombre de dies que un determinat contaminant supera els valors de 
referència establerts, i que per tant l’Índex Català de Qualitat de l’Aire (ICQA) serà inferior a 
zero (qualitat pobra). Aquest darrer subindicador correspon a l’indicador 26 (Concentració 
ambiental de contaminants atmosfèrics) de la XCPS i a un dels indicadors proposat per la 
Comissió Europea (ECI-European common indicators) 

 

CÀLCUL 

  

Contaminant SO2 NO2 PST CO O3 
Límits 125 µg/m3. 48 µg/m3. 40 µg/m3. 10 µg/m3. 180 µg/m3. 
Valor mitjà 
anual al Cap 
de Creus 

1 µg/m3. 5 µg/m3. 19 µg/m3. <1 µg/m3. 83 µg/m3. 

Dies de 
superació del 
límit 

0 0 2 0 6 

 

 

 Unitats: µg/m3.  Periodicitat: Anual  

 

 
TENDÈNCIA DESITJADA DE 

L’INDICADOR TERMINIS  

 Curt  

 Mig  

 

Disminuir 

Llarg  

    

Resultat: 

Qualitat de l’aire bona/molt bona 

 

Font: 

Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica de Catalunya (XVPCA) 

 

Interpretació dels resultats: 

Els valors alts indiquen condicions de contaminació atmosfèrica. En els casos analitzats 
només s’ha superat el llindar de PST en dues ocasions durant l’any i en el cas de l’ozó 
troposfèric s’ha superat en 6 ocasions el llindar d’informació a la població sobre la mitjana 
horària establert en 180µg/m3. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Comissió Tècnica de Seguiment : 

Josep Maria Cervera (Ajuntament del Port de la Selva) 

Jaume Fontenla (Ajuntament de Cadaqués) 

Joan Maria Roig (Ajuntament de la Selva de Mar) 

 

Miquel Campos (Direcció Facultativa; Diputació de Girona) 

 

Ponç Feliu Latorre (Empresa adjudicatària; SERPA) 

Enric de Bargas Sellarés (Empresa adjudicatària; TRAÇA) 

Carles Casabona Ferré (Empresa adjudicatària; TRAÇA) 

SERPA  

Projectes i Gestió Ambiental 

Fons Europeu FEDER Ajuntament de 
La Selva de Mar 


