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1. El camí cap un desenvolupament sostenible: de la 
Cimera de Rio a la Cimera de Johannesburg 

 
 
El 1992 es va celebrar a Rio de Janeiro la Cimera per la Terra, anomenada també 
Conferència de les Nacions Unides pel Medi Ambient i el Desenvolupament. De la 
Cimera per la Terra en va sorgir l’Agenda 21, que incideix en les polítiques i 
estratègies que els països han d’emprendre en l’àmbit mundial cap el 
Desenvolupament Sostenible, “ ...un desenvolupament que satisfaci les necessitats 
del present sense comprometre la possibilitat de les futures generacions per a satisfer 
les seves pròpies necessitats...” (Informe Brudland, 1987). 
 
L’Agenda 21 de la Conferència de Rio reconeix que difícilment podran dur-se a terme 
les transformacions necessàries per a la sostenibilitat del desenvolupament als seus 
diferents nivells, sense l’assumpció de tals objectius per part dels poders locals. 
 
L’any 1994 es va celebrar a Aalborg (Dinamarca) la Primera Conferència Europea 
de Ciutats i Pobles Sostenibles, on es va redactar la Carta d’Aalborg, que instava 
els municipis a iniciar, seguint la filosofia de l’Agenda 21 de la Cimera de la Terra, el 
procés de les Agendes 21 Locals per al desenvolupament sostenible d’aquests 
municipis.  
 
L’any 1996 tingué lloc a Lisboa (Portugal) la Segona Conferència Europea de 
Ciutats i Pobles Sostenibles, on donant continuïtat a la Carta d’Aalborg, es va 
generar el document “De la Carta a l’acció” orientat a aprofundir el procés cap a 
l’elaboració de l’Agenda 21 Local. 
 
L’any 1997 es va constituir a Manresa, la Xarxa de Ciutats i Pobles Cap a la 
Sostenibilitat, impulsada per la Diputació de Barcelona. Tots els municipis catalans que 
l’integren han adquirit el compromís de treballar i iniciar l’acció cap a sostenibilitat.  
 
De manera semblant, la Diputació de Girona promou la constitució del Consell 
d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les Comarques de Girona 
(CILMA), com a marc per a promoure el desenvolupament sostenible i posar en comú 
experiències entre els diferents municipis de les comarques gironines, i cercar fórmules 
de col·laboració amb d’altres xarxes similars més enllà de l’àmbit de les nostres 
comarques. 
 
El febrer de l’any 2000 tingué lloc a Hannover (Alemanya) la Tercera Conferència de 
Ciutats i Pobles Sostenibles on, a partir de l’avaluació dels progressos en el camp 
de la sostenibilitat en molts municipis, es declara el compromís de seguir treballant en 
el camí del desenvolupament sostenible. 
 
A l’agost de 2002, l’Assemblea General de les Nacions Unides va la Cimera Mundial 
pel Desenvolupament Sostenible, 10 anys més tard de la Cimera de Rio, és a dir, 
10 anys després del sorgiment de les agendes 21. La Cimera “Rio+10” se celebrà a 
Johannesburg, Sud-àfrica, reuní caps d’estat i de govern que, al més alt nivell polític, 
reafirmaren l’adhesió de la comunitat mundial al Desenvolupament Sostenible i 
revisaren l’aplicació dels acords presos fa deu anys a la Cimera de Rio. 
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Finalment, el juny de 2004 s’ha celebrat a Aalborg, la quarta Conferència de Ciutats i 
Pobles Sostenibles. Aquesta conferència, que pren el nom d’Aalborg + 10 vol avaluar 
els progressos i els obstacles per la implantació d’actuacions locals sostenibles. 
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1.1. Principis de sostenibilitat 
 
Caminar cap a un desenvolupament sostenible vol dir també aconseguir una 
transformació cultural de la societat, perquè aporta nous principis i valors que han de 
regir les relacions humanes i la seva interacció amb l'entorn.  
 
Per assolir un desenvolupament sostenibilista cal treballar per a la integració dels 
aspectes ambientals, territorials, socials i econòmics. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Nosaltres, ciutats i viles europees signants d'aquesta Carta d'Aalborg, entenem que la 
nostra manera de viure a la ciutat, particularment les nostres pautes de divisió del 
treball i de les funcions, ús del sòl, el transport, la producció industrial, l'agricultura i les 
activitats de consum i lleure, i per tant el nostre nivell de vida, ens fan especialment 
responsables de molts dels problemes ambientals als quals s'enfronta la humanitat” 
 

Principi 1.1 de la Carta d'Aalborg 
 

“Nosaltres, ciutats i viles, comprenem que la idea de desenvolupament sostenible ens 
ajuda a fonamentar el nostre nivell de vida en la capacitat de sosteniment de la natura. 
Volem aconseguir justícia social, economies sostenibles i sostenibilitat ambiental. La 
justícia social haurà de basar-se necessàriament en la sostenibilitat econòmica i 
l'equitat, que requereixen sostenibilitat ambiental. 
 
Sostenibilitat ambiental vol dir mantenir el capital ambiental. Ens exigeix que el ritme 
amb què consumim materials renovables, com l'aigua i els recursos energètics, no 
excedeixi el ritme amb què els refan els sistemes naturals, i que el ritme al que 
consumim recursos no renovables no superi el ritme al que són substituïts per recursos 
renovables sostenible. Sostenibilitat ambiental també vol dir que el ritme amb què 
s'emeten contaminants no excedeix la capacitat de l'aire, l'aigua i el sòl d'absorbir-los i 
processar-los. 
A més, la sostenibilitat ambiental implica mantenir la biodiversidad, la salut humana i 
també la qualitat de l'aire, l'aigua i el sòl amb uns nivells suficients per sostenir per 
sempre la vida i el benestar dels éssers humans, i la vida animal i vegetal”. 
 

Principi 1.2 de la Carta d'Aalborg 
 

Prosperitat econòmica Equitat sociocultural 

Integritat ecològica

 Sostenibilitat

ELS PILARS DEL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE
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Els principals objectius per a un desenvolupament sostenible són els següents: 
 
• Un bon govern per al desenvolupament sostenible amb la participació de 

tothom 
 
Una política que posi la dimensió ambiental i la social al mateix nivell que l'econòmica en 
el disseny de les seves estratègies de govern, amb un caràcter preventiu i proactiu i 
fonamentada en la informació, la participació i la corresponsabilitat de tota la societat. 
 

• Una societat oberta, diversa, cohesionada, afavoridora de la igualtat 
d’oportunitats i amb identitat pròpia 

 
Una societat amb una cultura forta i un projecte de país integrador que garanteixi una 
estructura social -tant territorial com funcional- sostenible. 
 

• Una economia enfocada al benestar social i a la qualitat de vida 
 
Una economia que internalitzi els costos socials i ambientals i sigui, al mateix temps, 
dinàmica, oberta, competitiva, innovadora i el màxim de diversificada.  
 

• Una producció, un comerç i un consum més sostenibles  
 
Una responsabilitat compartida entre els productors, els comerciants i els consumidors 
per prevenir i minimitzar l'impacte ambiental de processos i productes i l'impacte social 
dels intercanvis. 
 

• Una gestió eficient i racional dels recursos naturals estratègics  
 
Una activitat humana fonamentada en l'estalvi, l'eficiència i el potencial del territori en 
especial pel que fa a l'aigua, l'energia i el sòl i les matèries primeres. 
 

• Un desenvolupament sostenible del territori  
 
Una estratègia per a cadascuna de les diverses grans realitats territorials que garanteixi 
alhora el desenvolupament socioeconòmic i la qualitat del medi i que integri les diferents 
polítiques sectorials en un objectiu comú de sostenibilitat. 
 

• Un model de mobilitat més sostenible amb el menor impacte ambiental i 
social  

 
Una mobilitat del menor impacte ambiental basada en el mode de transport més 
sostenible en cada context territorial i temporal i en una aposta clara pel transport 
públic.  
 

• Una participació activa en la lluita contra el canvi climàtic i els seus efectes  
 
Una estratègia decidida per a la reducció de l'emissió de gasos amb efecte d'hivernacle i 
per preparar el país per minimitzar el seu impacte econòmic i ambiental. 
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• Una gestió que preservi l'entorn natural i la biodiversitat  
 
Unes polítiques sectorials que protegeixin i afavoreixin proactivament la diversitat 
biològica i unes bones pràctiques en cada àmbit d'activitat que amplifiquin les polítiques 
de conservació d'hàbitats i d'espècies. 
 

• Una política que fomenti la cooperació i la solidaritat per un món just, 
habitable i de les persones  

 
Unes relacions amb el món basades en la cooperació, la solidaritat, la justícia dels 
intercanvis i la minimització dels nostres impactes ambientals i socials en el món, en 
especial en l'àmbit mediterrani. 
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1.2. Algunes reflexions per a un desenvolupament 
sostenible de Sant Feliu de Guíxols 

 
1.2.1. Resum de la diagnosi estratègica  
 
A continuació es presenta un resum de la diagnosi estratègica, destacant els principals 
aspectes de l’anàlisi DAFO (punts febles-àrees de millora / punts forts-oportunitats) per 
als diferents àmbits social, econòmic i ambientals analitzats. El document de diagnosi 
(Vegeu document II. Diagnosi) ha estat presentat i discutit en diferents fòrums de 
participació celebrats durant el mes de gener de 2004.  
 

SOSTENIBILITAT AMBIENTAL 
 Punts forts – Oportunitats  Punts Febles - Àrees de millora  

 

TERRITORI 
 
 Sant Feliu de Guíxols té un territori equilibrat. 

2/3 parts del terme és sòl no urbanitzable i el 
creixement urbà no  supera la capacitat de 
càrrega del territori. La planificació urbanística 
del municipi ha de donar valor als espais 
naturals i agrícoles del municipi i incorporar 
models sostenibilistes de creixement 
urbanístic.  

 
 Creixement del nucli urbà força compacte amb 

un nucli històric dinàmic i vital. L’Ajuntament 
treballa per millorar la qualitat urbana d’alguns 
sectors (Eixample i Vilartagues). Possibilitat de 
reurbanització d’alguns sectors urbans (per 
exemple algunes indústries urbanes) amb 
criteris de compacitat i diversitat d’usos.   

 
 Important patrimoni històric, cultural i 

arquitectònic que cal potenciar i valoritzar. 
 
 Planificació d’una xarxa d’espais verds que 

millorin la qualitat de la ciutat i potenciïn la 
relació entre la ciutat i el seu entorn. 

 
 

SISTEMES NATURALS 
 
 

 Sant Feliu presenta una gran diversitat 
d’hàbitats i ambients naturals, malgrat que de 
vegades amb una representativitat força 
reduïda. 

 
 El 33,5% de la superfície municipal de Sant 

Feliu de Guíxols està inclosa en el Pla d’Espais 
d’Interès Natural de Catalunya (PEIN). 

TERRITORI 
 
 Necessitat de disposar del Pla Territorial Parcial de 

les comarques gironines i del Pla director urbanístic 
que estableixi les directrius d’ordenació i gestió del 
territori a nivell supramunicipal. 

 
 Els nous creixements urbans són limitats i suposen 

una pressió sobre els espais agrícoles de la plana 
litoral. Aquesta situació planteja una gran 
optimització del territori i introdueix la idea d’una 
reurbanització del teixit urbà existent (una 
reurbanització que permeti que la ciutat creixi cap 
dins)  

 
 Les urbanitzacions generen una ocupació difusa i 

extensiva del territori (ocupen aproximadament la 
meitat del sòl urbanitat i només apleguen el 2% de 
la població resident). No obstant això cal assegurar 
els serveis bàsics (qualitat de l’aigua, enllumenat,...) 
de les urbanitzacions consolidades. 

 
 
 
 
 

 
SISTEMES NATURALS 

 
 
 Pèrdua progressiva de la superfície agrícola 

municipal 
 
 Necessitat d’ordenar i regular els usos en el sòl no 

urbanitzable per tal d’assegurar la protecció i 
conservació dels valors naturals i paisatgístics de 
Sant Feliu.  
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SOSTENIBILITAT AMBIENTAL 

 Punts forts – Oportunitats  Punts Febles - Àrees de millora  
 

RISCOS AMBIENTALS 
 

 No hi ha cap emplaçament a Sant Feliu de 
Guíxols inclòs en l’Inventari de Sòls 
Contaminants de Catalunya. 

 
 L’entorn físic de Sant Feliu en el seu conjunt es 

pot considerar poc o moderadament 
vulnerable a la contaminació de sòls i d’aigües 
subterrànies. 

 
 Tot i que Sant Feliu de Guíxols està considerat 

en el pla INUNCAT amb un risc mitjà 
d’inundacions, l’Ajuntament ha pres les 
mesures correctores oportunes per tal de 
minimitzar el risc. 

 
 L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols amb 

periodicitat anual dur a terme la neteja i 
condicionament de les rieres que solquen el 
seu municipi. 

 
 
 El municipi disposa de Pla d’Emergències 

Municipals. 
 
 

MOBILITAT 
 
4 Sant Feliu de Guíxols presenta una bona 

comunicació amb les principals vies provincials 
  
4 En relació amb d’altres municipis de la comarca, 

Sant Feliu presenta un índex mitjà-alt d’utilització 
del transport col·lectiu en els desplaçaments 
externs 

 
4 L’índex de motorització de Sant Feliu de Guíxols 

se situa per sota de la mitjana comarcal.  
 
4 Des de 1998 Sant Feliu disposa d’un Pla 

d’Accessibilitat per a la supressió de les barreres 
arquitectòniques en l’àmbit de la via pública i 
platges, i un altre per a la supressió de les 
barreres arquitectòniques en edificis municipals. 

 
 Sant Feliu compta amb oferta de transport 

públic urbà, la qual a l’any 2002 va tenir més 
95.000 usuaris. 

RISCOS AMBIENTALS 
 
 Sant Feliu de Guíxols està declarat com un 

municipi amb elevat risc d’incendi. L’Ajuntament 
en coordinació amb la Regió d’Emergències de 
Girona està duent a terme millores en la prevenció 
d’incendis forestals. 

 
 En l’actualitat el municipi no pertany a cap 

Agrupació de Defensa Forestal (ADF), malgrat la 
seva consideració d’alt risc d’incendi. 

 
 En el municipi hi ha 5 empreses incloses en el 

Catàleg d’Activitats industrials Potencialment 
Contaminants de l’Atmosfera. 

 
 Tot i que a Sant Feliu de Guíxols no se solen donar 

el conjunt de condicions que propicien els riscos 
geològics més habituals, no es descarta la 
possibilitat que es generin inestabilitats de tipus 
volcades i caigudes de blocs en talussos de les 
àrees costaneres 

 
 
 
 

 
 

MOBILITAT 
 
4 En relació a la mobilitat obligada (mobilitat per raons 

de treball i/o estudis) s’observa una tendència a 
augmentar el nombre desplaçaments diaris cap a 
fora el municipi (de 2.098 l’any 1991 a 3.392 l’any 
1996). 

 
4 El sistema de transport majoritàriament usat és el 

vehicle privat. 
 
4 Tot i la bona dotació d’aparcament que hi ha al 

conjunt de la ciutat, es detecta una manca 
d’aparcament principalment al sector nord del nucli 
urbà, als carrers dels Metges, Lluna, del Sol, de la 
Creu, d’Algavira, de Girona i al tram final de la 
carretera de Girona.   

 
4 Augment molt important del trànsit motoritzat durant 

els mesos d’estiu.  
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SOSTENIBILITAT AMBIENTAL 
 Punts forts – Oportunitats  Punts Febles - Àrees de millora  

 
 

AIGUA 
 
 Fins a l’actualitat la qualitat de l’aigua 

d’abastament municipal compleix amb els 
criteris que fixa la normativa tècnico-sanitària. 

 
 La urbanització Pedralta, que actualment 

s’abasteix a partir de fonts pròpies, 
recentment s’ha connectat a la xarxa 
d’abastament municipal. 

 
 Correcte funcionament de la depuradora 

d’aigües residuals (EDAR Castell-Platja d’Aro), 
essent les aigües depurades aptes per al reg 
agrícola. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOROLL 
 
4 Feliu de Guíxols disposa d’una proposta de mapa 

de Capacitat Acústica del municipi. 
 
4 A principis de l’any 2003, la Policia Local de Sant 

Feliu ha iniciat un programa de control de les 
emissions sonores de vehicles. 

 
 
 
 

RESIDUS 
 
4 Correcta planificació del servei de recollida de 

residus 
 
4 La deixalleria municipal és una instal·lació amb un 

elevat ús per part dels ciutadans i comerciants 
 
4 Properament s’impulsarà la recollida selectiva de 

la fracció orgànica, on cal esmerçar esforços per 
assolir la sensibilització dels ciutadans i els 
objectius de reciclatge fixats.  

 
4 El 70% dels residus industrials declarats (1.523 

tones/any) es  concentren en 3 indústries, fet que 
facilita el seu control i gestió correcta. 

 
 

 AIGUA 
 
 La xarxa d’abastament municipal presenta un volum 

de pèrdues de l’ordre del 30%. Necessitat de 
prendre les mesures correctores per tal de reduir 
aquest percentatge fins a valors inferiors al 20% 

 
 Els consums unitaris d’aigua potable dels darrers 

anys es consideren força elevats (propers als 250 
litres/habitant i dia), tot i que si es considera la 
població estacional el consum unitari és d’uns 177 
litres/habitant i dia. 

 
 Les urbanitzacions de Pedralta, Casanova i Mas 

Trempat no estan connectades a la xarxa de 
sanejament pública; això implica la presència de 
fosses sèptiques i per tant possibles punts de risc de 
contaminació dels sòls i de les aigües subterrànies 
de Sant Feliu de Guíxols. 

 
 La presència de vivendes i masos aïllats en el 

municipi que s’abasteixen de fonts pròpies no permet 
garantir el control de la potabilitat dels seus 
abastaments. 

 
 Problemes de contaminació (excés de ferro, 

manganès i amoni) en alguns dels pous d’abastament 
municipal. 

 
 Les analítiques referents a l’estat actual de les fonts 

naturals del municipi mostren que l’aigua no és 
potable degut a la presència de coliforms. 

 
SOROLL 

 
4 En les sonometries realitzades, en alguns vials de St. 

Feliu s’ha superat els valors límit d’immissió a 
l’exterior 

 
4 El soroll procedent de la construcció resulta 

clarament perceptible a diferents zones de la ciutat.  
 
4 A l’estiu, a banda d’augmentar el soroll originat pel 

trànsit motoritzat, també augmenta 
considerablement el soroll de bars, pubs, discoteques 
i altres locals d’oci nocturn 

RESIDUS 
 
4 Augment progressiu de la producció de residus 

municipal 
 
4 Important efecte de la població  estival que 

incrementa la producció de residus i requereix una 
atenció especial del servei de recollida durant 
aquests mesos  

 
4 Només el 9% dels residus municipals segueixen vies 

de valorització, molt per sota dels objectius fixats pel 
propi Departament de Medi Ambient. 

 
4 Baix rendiment del sistema de recollida selectiva dels 

residus orgànics als grans generadors (hotels, 
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restaurants,...).  
 
4 Baix control de la gestió de les runes i residus de la 

construcció  
 

SOSTENIBILITAT AMBIENTAL 
 Punts forts – Oportunitats  Punts Febles - Àrees de millora  

 
 

ATMOSFERA 
 

4 Bona situació i climatologia per evitar episodis de 
contaminació 

 
4 Existència d’una Ordenança municipal sobre la 

qualitat de l’aire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENERGIA 
 
4 El municipi es troba en una zona d’elevada 

irradiació solar, fet que afavoreix la implantació 
d’energia solar. Actualment el major consum 
d’energia es fa durant el període de major 
insolació solar (refrigeració). 

 
4 L’Ajuntament realitza un control de la gestió 

energètica municipal, tant a l’enllumenat públic 
com als equipaments municipals 

 
4 Incorporació d’aprofitaments solars en els 

equipaments municipals de nova construcció 
 

 ATMOSFERA 
 

4 Situacions favorables a la formació d’ozó: alta 
insolació i altes emissions d’òxids de nitrogen, 
principal precursor 

 
4 Escàs control de les emissions, tant industrials com 

del trànsit rodat 
 
4 Poc seguiment municipal de l’adequat compliment de 

l’ordenança sobre qualitat de l’aire 
 
4 Manca de mesures d’immissió, i per tant, d’un 

control de la qualitat final de l’aire al municipi 
 
4 Contribució a l’efecte hivernacle, emetent més diòxid 

de carboni del que el mateix municipi pot absorbir (el 
municipi necessitaria 5 vegades la seva actual 
superfície forestal per a captar tot el diòxid de 
carboni que produeix) 

 
 

ENERGIA 
 

4 Baix grau d’implantació de panells solars als 
habitatges del municipi tot i l’alt potencial solar 
existent 

 
4 Manca d’aplicació d’algunes de les iniciatives 

endegades, com el Pla Energètic de Sant Feliu de 
Guíxols de l’any 1999, l’esborrany d’ordenança solar 
o el mateix plànol luxometric 

 
4 Existència d’urbanitzacions que autogestionen 

deficientment l’enllumenat públic.  

 

Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat  
Auditoria municipal i Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat de Sant Feliu de Guíxols 

9



 
SOSTENIBILITAT ECONÒMICA 

 Punts forts – Oportunitats  Punts febles- Àrees de millora  
 
4 El PIB i la RBFD per habitant del Baix Empordà és 

respectivament d’un 5 % i un 11 % superior al 
català. 

 
4 Gairebé la meitat de la mobilitat laboral externa 

de Sant Feliu té per destí Castell-Platja d’Aro i  
Santa Cristina d’Aro, municipis els quals disposen 
d’oferta de transport públic col·lectiu interurbà. 

 
4 En els darrers 10 anys, la taxa d’atur s’ha reduït a 

menys de la meitat. 
 
4 Sant Feliu compta amb una Agència de 

Desenvolupament Local (ADL) que disposa de 
diferents recursos adreçats a dinamitzar el teixit 
empresarial.  

 
4 Una xarxa empresarial dominada per la petita 

empresa. Quasi el 90 % dels llocs de treball 
localitzats a Sant Feliu es troben en micro i petites 
empreses. 

 
4 L’any 2000 l’ajuntament va elaborar un pla per 

dinamitzar el comerç de St. Feliu, que cal anar 
implantant de manera progressiva 

 
4 Es disposa d’un estudi de remodelació i 

potenciació del mercat cobert.  
 
4 L’Escola Universitària de Turisme de la Universitat 

de Girona és un element important per a la ciutat 
que cal potenciar. 

 
4 Creixent oferta i serveis adreçats al sector turístic 

en d’altres èpoques de l’any (a banda dels mesos 
d’estiu).  

 

 
4 L’índex d’autocontenció de Sant Feliu a l’any 1996 

era del 59 %, mentre que a l’any 1986 era del 77,5 
%. 

 
4 La taxa d’activitat masculina és del 68,7 % 

(idèntica que la provincial), mentre que la femenina 
és del 45,2 % (més de tres punts per sota de la 
provincial). 

 
4 La taxa d’atur masculina se situa en un 3,76 %, 

mentre que la femenina és del 8,98 %. El 90 % de 
les persones que estan a l’atur tenen un nivell 
acadèmic baix o molt baix i pertanyen al sector 
serveis.  

 
4 St. Feliu compta amb el 13,2 % del conjunt de llocs 

de treball localitzats a la comarca. 
 
4 El sector de la construcció té un fort pes específic a 

St. Feliu. Es tracta d’un sector molt variable (amb 
moment com l’actual que es troba 
sobredimensionat) i amb baix valor afegit (baix 
valor tecnològic). 

 
4 El municipi compta amb un Consell Econòmic i 

Social (tot i que actualment es troba força inactiu). 
 
4 En els darrers 10 anys s’observa un cert 

estancament de l’activitat industrial.  
 
4 Dins la trama urbana, hi ha algunes indústries que 

desenvolupen una activitat força incompatible amb 
l’ús residencial que les envolta. 

 
4 Gran dependència del sector turístic en l’estructura 

econòmica de la ciutat.  
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SOSTENIBILITAT SOCIAL 

 Punts forts – Oportunitats  Punts febles- Àrees de millora  
 

POBLACIÓ 
 
4 Població censada en constant creixement i 

creixement vegetatiu positiu (més naixements 
que defuncions). 

 
4 Concentració de la població al teixit urbà (98%), 

potenciant un model de ciutat compacte. 
 
 
 
 

HABITATGE 
 
4 Previsions de construcció d’habitatges de 

protecció oficial de lloguer adreçats al col·lectiu 
jove. 

 
4 Un 94% del nombre d’habitatges compten amb 

un grau de conservació bo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROTECCIÓ SOCIAL 
 
4 Propera ampliació del Centre d’Atenció Primària 

de Sant Feliu de Guíxols. 
 
4 Serveis socials municipals pioners a la província 

de Girona i actualment, fortament consolidats.  
 
 
 
 
 

EDUCACIÓ 
 
4 Bona oferta educativa de 0 a 18 anys, tot i la 

necessitat d’ampliació dels equipaments escolar 
amb una nova escola. 

 
4   Bona oferta d’ensenyament no reglat, destacant 

l’escola municipal de música i el centre de 
formació d’adults 

 
 

CULTURA 
 
4 Important teixit associatiu en el municipi. Algunes 

entitats organitzen activitats lúdiques molt 
concorregudes (Festa de St. Antoni Abat, 
Carnaval,...). 

 

 
POBLACIÓ 

 
4 Important població flotant que augmenta les 

necessitats de serveis municipals (recollida de 
residus i neteja viària o de platja, per exemple) 
sense contribuir al seu finançament d’una forma 
directa com ho fa la població censada. 

 
4 Tendència generalitzada d’envelliment de la 

població censada i augment de les necessitats 
socials i sanitàries adreçats a aquest segment de 
població. 

 
HABITATGE 

 
4 Augment de l’habitatge no principal (51% dels 

habitatges) i de llars unifamiliars (23% del total de 
llars), fet que ha provocat un ritme de creixement 
de la construcció molt per sobre del creixement de 
la població censada. 

 
4 En els darrers 10 anys s’ha construït un 4% 

d’habitatge social de nova construcció, lluny de les 
previsions del 20% de la nova Llei 2/2002 
d’urbanisme de Catalunya. 

 
4 Preu de l’habitatge nou superior a la mitjana de la 

província gironina. 
 

PROTECCIÓ SOCIAL 
 
4 Manquen recursos humans i econòmics pels serveis 

socials per tal de fer front a les problemàtiques 
amb tendència a l’alça: l’atenció a les persones 
grans, les malalties de salut mental i les situacions 
d’alt risc social. 

 
4 Propera ampliació del Centre d’Atenció Primària de 

Sant Feliu de Guíxols. 
 
 

EDUCACIÓ 
 
4 Necessitat d’ampliar els recursos escolars davant 

de la creixent arribada de població escolar 
nouvinguda. 

 
4 Tot i que ja s’han començat a emprendre mesures, 

l’accés a les escoles (especialment a peu i en 
bicicleta) presenta diverses mancances.  

 
 

CULTURA 
 
4 Tot i el gran potencial museològic de la Ciutat cal 

una major definició i planificació global de la seva 
gestió, així com la dotació de més recursos.  

 
4 Necessitat de potenciar l’aplicació i el 
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SOSTENIBILITAT SOCIAL 
 Punts forts – Oportunitats  Punts febles- Àrees de millora  

4 Àmplia oferta cultural, especialment entre juliol i 
setembre. 

 
4 Importància supramunicipal de l’arxiu municipal 

de Sant Feliu de Guíxols. 
 
4 Oferta museològica majoritàriament lligada al 

territori. Existeix un fons patrimonial de qualitat i 
suficient per desenvolupar projectes (p.ex. Museu 
d’Història de la Ciutat). 

 
4 Existència de normatives i recursos municipals de 

gestió del Patrimoni com el Pla Especial de 
Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Elements 
d’Interès Artístic i Històric.  

 
 
 

ORGANITZACIÓ I GESTIÓ MUNICIPAL 
 
4 Alt grau de reglamentació ambiental al municipi. 

Alt nombre d’ordenances municipals aprovades en 
aquest sentit. 

 
4 Elevada inversió en serveis municipals per 

potenciar el model de ciutat de qualitat. 

desenvolupament de la normativa sobre protecció 
de Patrimoni Cultural. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ORGANITZACIÓ I GESTIÓ MUNICIPAL 
 
4 Necessitat d’impulsar una gestió municipal 

coordinada i transversal entre diferents àrees de 
l’Ajuntament. 
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2. El Pla d’acció local per a la sostenibilitat de Sant 
Feliu de Guíxols 

 
El Pla d’acció local per a la sostenibilitat de Sant Feliu de Guíxols és un document 
programàtic que defineix les polítiques i actuacions que s’han d’impulsar al municipi 
per tal d’assolir un desenvolupament més sostenible, en el procés d’Agenda 21 Local 
en el que es troba immers el municipi. 
 
El Pla d’Acció Local s’estructura jeràrquicament en 8 línies estratègiques o objectius, 29 
Programes d’actuació, que es concreten en un total de 105 accions i/o projectes.  
 
Les línies estratègiques són fruit de l’anàlisi i la diagnosi municipal, i per la seva 
formulació s’han tingut en consideració les propostes sorgides dels debats de 
participació pública que s’han realitzat al municipi. A partir d’aquests treballs s’ha 
desenvolupat aquest document amb la finalitat de servir de pauta per a la implantació 
de l’Agenda 21 Local de Sant Feliu de Guíxols.  
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Taula 1. 
Procés de participació pública de PALS de Sant Feliu de Guíxols 

 

FASE D’ANÀLISI 

Juliol-setembre 2003 REALITZACIÓ SONDEIG D’OPINIÓ A TRAVÉS D’ENQUESTA 

FASE DE DIAGNOSI 

28 octubre 2003 PRESENTACIÓ PÚBLICA DE LA DIAGNOSI  

11 novembre 2003 TAULA SECTORIAL AMB EL SECTOR EDUCATIU  

13 novembre 2003 TAULA SECTORIAL AMB ENTITATS 

19 novembre 2003 TAULA SECTORIAL AMB EL SECTOR ECONÒMIC 

25 novembre 2003 TAULA SECTORIAL AMB ASSOCIACIONS VEÏNALS 

26 novembre 2003 FÒRUM TEMÀTIC TERRITORI I MEDI AMBIENT 

10 desembre 2003 FÒRUM TEMÀTIC QUALITAT DE VIDA 

FASE DE PLA D’ACCIÓ 

1 juny 2004 PRESENTACIÓ PÚBLICA DE LA PROPOSTA DE PLA D’ACCIÓ 

3 juny 2004 FÒRUM DE DEBAT SOBRE LES ACTUACIONS D’ÀMBIT TERRITORI I 
MEDI AMBIENT 

7 juny 2004 FÒRUM DE DEBAT SOBRE LES ACTUACIONS D’ÀMBIT ECONÒMIC 

10 juny 2004 FÒRUM DE DEBAT SOBRE LES ACTUACIONS D’ÀMBIT SOCIAL 

15 juny 2004 CONLUSIONS FINALS I CONSENS DE PLA D’ACCIÓ  

Juliol 2004 APROVACIÓ DEL PALS PEL PLE MUNICIPAL 
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Taula 2. 
Estructura del Pla d’acció local per a la sostenibilitat de Sant Feliu de Guíxols 

 

LÍNIES ESTRATÈGIQUES Definició de les línies estratègiques d’actuació o objectius que 
defineixen una política municipal cap a la sostenibilitat del territori

PROGRAMES D’ACTUACIÓ Camps concrets d’actuació o àmbits temàtics dins de cada línia 
estratègica 

ACCIONS I PROJECTES Projectes, treballs i accions concretes que es proposa portar a 
terme 

 
 

 
Les accions es defineixen mitjançant unes fitxes estandarditzades. Cadascuna de les 
fitxes detalla la línia estratègica i el programa d’actuació on s’emmarca l’acció, fa una 
descripció detallada de l’acció, i es complementa amb una valoració sobre diversos 
aspectes relacionats amb l’aplicació de l’acció (terminis d’execució, prioritat, fonts de 
finançament, sectors involucrats en l’execució i valoració econòmica). 
 
Els aspectes considerats en aquesta valoració són:  
 
• Àmbit: Classificació de les accions, segons el seu contingut prenent de referència 

els àmbits del PALS (Urbanisme, medi natural, mobilitat, soroll, energia, aigua, 
residus, cultura, promoció econòmica, comerç, turisme, participació ciutadana,...) 

 
• Estat d’implantació:  Avalua el grau d’implantació de l’acció, diferenciant: Acció 

no iniciada (0), molt als inicis (0,25), progressos modestos (0,5), progressos 
substancials (0,75), totalment implantada (1).  

 
• Període d’execució: es valora el temps necessari per a la realització de l’acció 

una vegada s’hagi iniciat. S’estableix els dies o mesos necessaris en funció de 
l’acció o s’indica Continuat si es tracta d’una acció repetitiva en el temps. 

 
• Termini d’implantació: es valora l’horitzó temporal d’implantació de l’acció, 

diferenciant si el termini és curt (0 a 2 anys), mitjà (3 a 5 anys) o llarg (6 – 10 
anys).  

 
• Grau de prioritat: Indica l’ordre que cal realitzar les accions dins d’un mateix 

termini de temps. La prioritat es valora en alta, mitjana i baixa en funció de la 
rellevància de l’actuació per avançar cap a la sostenibilitat del municipi i de les 
prioritats expressades durant el procés de participació. Amb aquest símbol  
s’indiquen les 25 accions més prioritzades en el procés de participació ciutadana.  

 
• Sectors implicats: es valora el grau de competència municipal per a portar a 

terme l’acció i la implicació d’altres entitats o organismes. En algunes accions 
l’Ajuntament pot fer poc més que de mediador o d’impulsor, mentre que en d’altres 
n’és el principal responsable.  
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• Interrelació amb d’altres accions: Valora les possibles connexions entre 
accions, enumerant les accions relacionades entre sí. 

• Indicadors de seguiment: Definició dels possibles indicadors que mostrin 
l’assoliment dels objectius que es pretén aconseguir amb l’acció proposada (es 
parteix dels indicadors proposats per la Diputació de Girona). 

 
• Cost econòmic: Valora el grau d’inversió necessari per a portar a terme l’acció. El 

grau d’inversió s’estima sempre que sigui possible. Es valora com a organitzatiu i/o 
tècnic quan la inversió depèn bàsicament de tasques tècniques o gestions que pot 
dur a terme l’Ajuntament amb l’actual infrastructura. 

 
• Fonts de finançament:  es valoren les possibles subvencions o ajuts per a 

l’aplicació de la mesura, indicant les institucions i organismes que poden finançar 
l’acció. El codi d’identificació d’organismes i institucions és el següent:  
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Taula 2. 
Acrònims utilitzats en les fitxes 

AAAAAAVVVVVV   Associacions veïnals 
AAABBBSSS   Àrea bàsica de salut 
AAACCC   Associacions de Comerciants 
AAACCCAAA   Agència Catalana de l’Aigua 
AAADDD   Associacions o col·lectius de dones  
AAADDDFFF   Agrupació de Defensa Forestal Massís de les Cadiretes 
AAASSSFFFGGG   Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols  
AAATTTRRRBBBEEE   Associació de Turisme Rural del Baix Empordà 
AAAVVVDDDAAA   Ajuntaments de la Vall d’Aro 
CCCCCCBBBEEE   Consell Comarcal del Baix Empordà 
CCCCCCSSSFFFGGG   Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols 
CCCIII   Ciutadania 
CCCIIIDDDEEEMMM   Centre d’innovació i desenvolupament empresarial  
CCCMMMAAA   Consorci del Massís de l’Ardenya 
CCCVVV   Centres veterinaris 
DDDBBBiiiFFF   Departament de Benestar i Família 
DDDCCC   Departament de Cultural 
DDDCCCTTTCCC   Departament de Comerç, Turisme i Consum 
DDDdddGGG   Diputació de Girona 
DDDEEE   Departament d’Ensenyament  
DDDGGGQQQAAA   Direcció General de Qualitat Ambiental (DMAiH) 
DDDMMMAAAiiiHHH   Departament de Medi Ambient i Habitatge 
DDDPPPTTTOOOPP   P Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
DDDSSSSSSSSS   Departament de Sanitat i Seguretat Social 
DDDTTTiiiIII    Departament de Treball i Indústria  
DDDUUURRRSSSIII   Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació  
EEECCC   Empreses concessionàries 
EEELLL   Entitats locals 
FFFEEEUUUEEE   Fons Estructurals de la Unió Europea 
FFFOOORRRCCCEEEMMM   Cursos de formació en el treball 
GGGEEENNNCCCAAATTT   Generalitat de Catalunya 
IIICCCAAAEEENNN   Institut Català de l’Energia 
IIIDDDAAAEEE   Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético 
IIIEEESSS   Instituts d’Ensenyament Secundari de Sant Feliu de Guíxols 
III...    SSSOOOSSS   Indicadors de sostenibilitat 
III...    UUUEEE   Indicadors comuns europeus de sostenibilitat local 
MMMFFF   Ministerio de Fomento  
PPPAAARRR   Particulars 
PPPFFF   Propietaris forestals 
PPPGGG   Ports de la Generalitat (DPTOP) 
PPPLLLOOOSSSFFFGGG   Pacte Local per a l’Ocupació de Sant Feliu de Guíxols 
PPPOOOUUUMMM   Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 
PPPPPP   Propietaris parcel·les 
PPPTTTCCCBBB   Patronat de Turisme de la Costa Brava 
RRREEEGGG   Regió d’Emergències de Girona 
SSSAAARRRPPPIIIFFF   Sub. d’Agents Rurals i Prevenció d’Incendis Forestals 
SSSCCC   Sector comercial 
SSSCCCOOONNNSSS   Sector de la construcció 
SSSEEE   Sector educatiu de Sant Feliu de Guíxols 
SSSIII   Sector industrial 
SSSIIINNN   Agents sindicals 
SSSJJJ   Sector juvenil 
SSSPPP   Sector privat de Sant Feliu de Guíxols 
SSSSSSAAAPPP   Serveis Socials d’Atenció primària 
TTTNNNCCCBBB   Turisme Nàutic Costa Brava 
UUUdddGGG   Universitat de Girona 
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La definició d’un conjunt de descriptors o indicadors ambientals, socials i econòmics 
tenen una gran importància en el procés de l’Agenda 21 de Sant Feliu de Guíxols, 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 ambientals 
dels PALS per tal de contrastar i comparar l’aplicació dels Plans d’Acció Local (PALS) en 
els diferents municipis de les comarques gironines. El sistema d’indicadors proposats 
per la Diputació de Girona s’amplien amb la incorporació d’un sistema d’indicadors 
comuns europeus 
 

Indicadors de sostenibilitat proposats per la Diputació de Girona  
 

Indicador Tendència desitjada Periodicitat 

(1) Racionalització i qualitat de l’aigua Augment Anual 

(2) Producció neta de residus Disminució Anual 

(3) Consum net d’energia Disminució Anual 

(4) Dependència de l’automòbil Disminució Quinquennal 

(5) Sòls de sostenibilitat garantida Augment Anual 

(6) Diversitat bioestructural Augment Anual 

(7) Grau de compacitat urbana 30-40 Hab/Ha > x < 100 Hab/Ha Anual 

(8) Grau d’ocupació de l’habitatge Augment Anual 

(9) Índex d’envelliment de la població < 120% Anual 

(10) Grau de formació de la població Disminució Anual 

(11) Taxa de mortalitat Disminució Anual 

(12) Equipaments assistencials per a la 
gent gran Augment Anual 

(13) Grau d’associacionisme local Augment Anual 

(14) Dependència econòmica exterior Augment Quinquennal 

(15) Vulnerabilitat econòmica del 
municipi Equilibri entre sectors Anual 

(16) Proximitat de l’oferta comercial Augment Anual 

(17) Taxa d’atur Disminució Anual 

(18) Qualitat ambiental de les activitats 
econòmiques Augment Anual 

(19) Despesa municipal en matèria de 
sostenibilitat Augment Anual 
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Aplicació dels Indicadors Comuns Europeus 
 

Indicador Tendència desitjada Periodicitat 
(1CE) Satisfacció dels ciutadans amb la 

comunitat local Augment Bianual 

(2CE) Contribució local al canvi climàtic 
global Disminució Anual 

(3CE) Mobilitat local i transport Augment (del tr. públic, a 
peu o en bicicleta) Anual o Trianual 

(4CE) Accessibilitat a zones lliures i 
serveis bàsics Augment Anual o Trianual 

(5CE) Qualitat de l’aire exterior Augment Anual o Trianual 

(6CE) Transport escolar Augment (del tr. públic, a 
peu o en bicicleta) Anual 

(7CE) Gestió sostenible de l’entorn local i 
les empreses locals Augment Anual 

(8CE) Contaminació per soroll Disminució Bianual o cada 5 anys 

(9CE) Ús sostenible del sòl  Augment Anual 

(10CE) Sostenibilitat en l’ús de productes Augment Anual 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 1: PLANIFICAR UN DESENVOLUPAMENT URBANÍSTIC DEL 
MUNICIPI AMB CRITERIS DE SOSTENIBILITAT 

 
1. I ODUIR CRITERIS DE SOSTENIBILITAT EN EL PLANEJAMENT TERRITORIAL (6 ACCIONS) NTR

2. FACILITAR L’ACCÉS DE LA POBLACIÓ A L’HABITATGE I POTENCIAR LA REHABILITACIÓ (4 
ACCIONS) 

3. PROTECCIÓ DE L’ENTORN NATURAL I MARÍ (5 ACCIONS) 
 
 

LÍNIA ESTRATÈGICA 2: IMPULSAR UN MODEL DE MOBILITAT SOSTENIBLE DINS DE 
SANT FELIU 

 
1. ORDENACIÓ I PACIFICACIÓ EL TRÀNSIT URBÀ I MILLORA DE LA SEGURETAT VIÀRIA 

(2ACCIONS) 

2. MILLORA DEL TRANSPORT PÚBLIC I PROMOCIÓ DE L’ÚS DE BICICLETA I DELS 
DESPLAÇAMENTS A PEU (3 ACCIONS) 

 
 

LÍNIA ESTRATÈGICA 3: ÚS EFICIENT DELS RECURSOS ECOLÒGICS I REDUCCIÓ DE 
LA CONTAMINACIÓ AMBIENTAL 

 
1. IMPULS D’UN ÚS RACIONAL I EFICIENT DE L’AIGUA (5 ACCIONS) 

2. MILLORA DE LA XARXA D’ABASTAMENT I DE RECOLLIDA D’AIGÜES PLUVIALS (3 ACCIONS) 

3. ’ENERGIES RENOVABLES I REDUCCIÓ DE LA PROMOCIÓ DE L’ESTALVI ENERGÈTIC, ÚS D
CONTAMINACIÓ LUMÍNICA (5 ACCIONS) 

4. MINIMITZACIÓ I MILLORA DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS PRODUÏTS (5 ACCIONS) 

5. MILLORA DELS RECURSOS DESTINATS A LA NETEJA VIÀRIA (3 ACCIONS) 

6. CONTROL I REDUICCIÓ DEL SOROLL AMBIENTAL (2 ACCIONS) 

7. PREVENCIÓ I CONTROL DELS RISCOS AMBIENTALS (7 ACCIONS) 
 
 

LÍNIA ESTRATÈGICA 4: PROMOURE UNA ECONOMIA MODERNA, DIVERSA I 
RESPECTUOSA AMB L’ENTORN  

-  
1. IMPULS D’INSTRUMENTS PEL DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I SOCIAL (3 ACCIONS) 
2. FOMENT DEL TREBALL (5 ACCIONS) 
3. RESES I MILLORA DEL SERVEI DIRIGIT AL TEIXIT EMPRESARIAL CREACIÓ DE NOVES EMP

EXISTENT (4 ACCIONS) 
4. IMPULS I MILLORA DEL TEIXIT COMERCIAL DE SANT FELIU DE GUÍXOLS (2 ACCIONS) 
5. LA CIUTAT, I INCREMENT DELS RECURSOS DESTINATS A LA PROMOCIÓ I COMUNICACIÓ DE 

MILLORA QUALITATIVA I QUANTITATIVA DE L’OFERTA HOTELERA (3 ACCIONS) 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 5: MILLORA DELS SERVEIS SOCIOSANITARIS I PREVENCIÓ 
DE LA SALUT I LA PROTECCIÓ SOCIAL 

 
1. MILLORA DELS SERVEIS SOCIALS I PROTECCIÓ SOCIAL  ACCIONS(5 ) 
2. PREVENCIÓ DE PROBLEMES SANITARIS I FOMENT DELS HÀBITS SANS (2 ACCIONS) 

 
 

LÍNIA ESTRATÈGICA 6: PROMOURE UN PROJECTE EDUCATIU GLOBAL, 
INTEGRADOR I OBERT AL MEDI 

 
1. POTENCIACIÓ DE LA PARTICIPACIÓ I AMBIENTALITZACIÓ DE LES ESCOLES (4 ACCIONS) 
2. MILLORA DELS EQUIPAMENTS EDUCATIUS S(2 ACCION ) 
3. MILLORA DE L’OFERTA EDUCATIVA DE LA CIUTAT (4 ACCIONS) 

 
 

LÍNIA ESTRATÈGICA 7: FOMENT DE LA VIDA CULTURAL I ASSOCIATIVA DE SANT 
FELIU 

 
1. POTENCIACIÓ DE LES DINÀMIQUES ASSOCIATIVES (2 ACCIONS) 
2. POTENCIACIÓ DE L’ACTIVITAT CULTURAL DE SANT FELIU DE GUÍXOLS (2 ACCIONS) 
3. PROMOURE EL PATRIMONI LOCAL COM A ELEMENT DINAMITZADOR (3 ACCIONS) 

 
 
LÍNIA ESTRATÈGICA 8: MILLORA DE L’ORGANITZACIÓ I ELS SERVEIS MUNICIPALS 
I LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA EN LA PRESSA DE DECISIONS  

 
1. MILLORA DE LA GESTIÓ AMBIENTAL A L’AJUNTAMENT (5 ACCIONS) 
2. TRE AJUNTAMENT I CIUTADANIA, I FOMENT LA PARTICIPACIÓ MILLORA DEL DIÀLEG EN

CIUTADANA (5 ACCIONS) 
3. EDUCACIÓ PER AL CIVISME (2 ACCIONS) 
4. COOPERACIÓ I SOLIDARITAT (2 ACCIONS) 
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2.1. LÍNIA ESTRATÈGICA 1: PLANIFICAR UN 
DESENVOLUPAMENT URBANÍSTIC DEL MUNICIPI AMB 
CRITERIS DE SOSTENIBILITAT 
 
El sòl és un bé escàs a Sant Feliu de Guíxols 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.  
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LÍNIA 
ESTRATÈGICA 1 PLANIFICAR UN DESENVOLUPAMENT URBANÍSTIC AMB CRITERIS DE 

SOSTENIBILITAT I UNA MAJOR INTERVENCIÓ EN LA SEVA APLICACIÓ 

PROGRAMA                1 INTRODUIR CRITERIS DE SOSTENIBILITAT EN EL PLANEJAMENT 
TERRITORIAL 

ACCIÓ/PROJECTE      1 REVISIÓ DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA AMB L’OBJECTIU 
DE PLANIFICAR UN CREIXEMENT EQUILIBRAT DEL MUNICIPI 

Àmbit:  Urbanisme 

 

Estat d’implantació: 0,25 

Descripció:  
 
Elaboració del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) com a instrument d’ordenació 
urbanística integral del terme municipal de Sant Feliu de Guíxols que defineixi el model 
d’implantació urbana i les determinacions per al desenvolupament urbanístic tenint com a principal 
marc el concepte de desenvolupament sostenible. Actualment ja s’ha iniciat el treball, ja que 
s’estan fixant els criteris tècnics bàsics per la revisió del Pla.  
 
Tal com estableix la pròpia llei d’urbanisme (Article 3 de la Llei 2/2002): “El desenvolupament 
urbanístic sostenible es defineix com la utilització racional del territori i el medi ambient i comporta 
conjuminar les necessitats de creixement amb la preservació dels recursos naturals i dels valors 
paisatgístics, arqueològics, històrics i culturals, a fi de garantir la qualitat de vida de les generacions 
presents i futures” i “El desenvolupament urbanístic sostenible, atès que el sòl és un recurs limitat, 
comporta també la configuració de models d’ocupació del sòl que evitin la dispersió en el territori, 
afavoreixin la cohesió social, considerin la rehabilitació i la renovació en sòl urbà, atenguin la 
preservació i millora dels sistemes de vida tradicionals a les àrees rurals i consolidin un model de 
territori globalment eficient”.  
 
Dins el marc dels treballs de l’Agenda 21 Local s’ha redactat el document “Criteris de 
sostenibilitat aplicables al planejament urbanístic” , que pretén ser un document preliminar 
d’utilitat per a la futura revisió del planejament urbanístic municipal dins el nou paradigma del 
desenvolupament sostenible. El document aporta el marc conceptual i els criteris i les directrius 
sostenibilistes que cal incorporar en el planejament urbanístic, i es desenvolupen aspectes 
ambientals que cal tenir en compte  planejament i la gestió urbanística municipal: el verd urbà, 
l’edificació, l’energia, el soroll i la qualitat atmosfèrica, la mobilitat, la gestió de l’aigua i els residus. 
 
Un altra aspecte que volem destacar relacionat amb la revisió del Pla d’Ordenació Urbana Municipal 
(POUM) és l’establiment d’adquisició de sòl per part de l’Ajuntament, tal i com consta en els criteris 
aprovats per a la revisió del Pla, i que podrà esdevenir una mesura per garantir la protecció de 
determinats espais del municipi.  
 
Finalment la pròpia Llei 2/2002, així com la futura transposició de la Directiva 2001/42/CE relativa a 
l’avaluació dels efectes de determinats plans i programes sobre el medi ambient, 
contemplen la necessitat d’avaluació i justifica amb criteris ambientals i sostenibilistes les 
formulacions plantejades en el POUM.   
 

Grau de Prioritat: Alta     
 

Termini d’implantació: Curt (0-2 anys) 
 

Període d’execució: 1-2 anys 
 

Sectors implicats: ASFG 

Cost econòmic: 150.000 € Fonts de finançament: ASFG, DPTOP 
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Interrelació amb d’altres accions: 8.2.2. 
 

Indicadors de seguiment: I.SOS 7, I. UE 1, 4, 
9 
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LÍNIA 
ESTRATÈGICA 1 PLANIFICAR UN DESENVOLUPAMENT URBANÍSTIC AMB CRITERIS DE 

SOSTENIBILITAT I UNA MAJOR INTERVENCIÓ EN LA SEVA APLICACIÓ 

PROGRAMA                1 INTRODUIR CRITERIS DE SOSTENIBILITAT EN EL PLANEJAMENT 
TERRITORIAL 

ACCIÓ/PROJECTE      2 ELABORACIÓ D’UN PLA DIRECTOR URBANÍSTIC DELS MUNICIPIS DE LA 
CONCA DEL RIDAURA 

Àmbit: Urbanisme 

 

Estat d’implantació: 0 

Descripció:  
 
Impulsar un Pla director que, de conformitat amb el Pla parcial territorial de les comarques 
gironines, estableixi les directrius per coordinar l’ordenació urbanística supramunicipal (municipis de 
la conca del Ridaura). El Pla Director és la figura de planejament urbanístic que ha de permetre 
com a principals aspectes:  
 

1. La concreció de les infrastructures d’àmbit supramunicipal. 
2. Programació de les polítiques de sòl i habitatge en un àmbit supramunicipal 
3. Establiment de mesures de protecció del sòl no urbanitzable. 
4. Determinació de criteris sobre la mobilitat de persones i mercaderies i el transport públic. 

 
En definitiva el Pla director ha d’ajudar a aconseguir un desenvolupament urbanístic sostenible del territori 
amb visió supramunicipal.     

 

Grau de Prioritat: Alta 
 

Termini d’implantació: Curt-mitjà (0-5 anys) 
 

Període d’execució: 1 any 
 

Sectors implicats: ASFG, AVDA 

Cost econòmic: organitzatiu i/o tècnic per 
l’Ajuntament (en la fase la fase de redacció i 
d’aprovació). 
 

Fonts de finançament: DPTOP, ASFG, AVDA 

Interrelació amb d’altres accions: 8.2.2. 
 

Indicadors de seguiment: I.SOS 7, I. UE 4, 9  
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LÍNIA 
ESTRATÈGICA 1 PLANIFICAR UN DESENVOLUPAMENT URBANÍSTIC AMB CRITERIS DE 

SOSTENIBILITAT I UNA MAJOR INTERVENCIÓ EN LA SEVA APLICACIÓ 

PROGRAMA                1 INTRODUIR CRITERIS DE SOSTENIBILITAT EN EL PLANEJAMENT 
TERRITORIAL  

ACCIÓ/PROJECTE      3 PLA D’ASSEGURAMENT DE LA QUALITAT AMBIENTAL DE LA REMODELACIÓ 
DEL PORT 

Àmbit: Urbanisme 

 

Estat d’implantació: 0,25 

Descripció:  
 
Al novembre de 2003, la comissió provincial d'Urbanisme va aprovar el Pla especial del port de Sant 
Feliu de Guíols incloent l'edifici on s'ha d'instal·lar l'Espai Cousteau-Planeta Oceà1. Paral·lelament, el 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat i el Club Nàutic de Sant Feliu 
de Guíxols van signar un contracte (gener 2004) segons el qual l’entitat esportiva es farà càrrec de 
les obres i de l’explotació de la dàrsena, essent aquesta, una obra prevista en el pla especial del 
port.  
 
Paral·lelament, l'Ajuntament de Sant Feliu ha signat un conveni amb la Generalitat per 
desenvolupar el projecte Espai Cousteau, el qual preveu establir els mitjans per dur a terme el 
projecte i elaborar un pla de viabilitat econòmica. 
 
Aquesta acció proposa impulsar un Pla d’assegurament de la qualitat ambienta, que contempli el 
seguiment i inspecció ambiental de l’execució del Pla Especial de la zona portuària, segons el qual  
 
1) es vetlli pel disseny i aplicació del Pla,  

2) garanteixi un mínim impacte ambiental i  
3) promocioni tots els criteris d’eficiència energètica, integració paisatgística, accessibilitat i sostenibilitat en els 
diferents equipaments comercials, lúdics amb el Parc Cousteau com a nucli central.  
 

Grau de Prioritat: Baixa 
 

Termini d’implantació: Curt (0-2 anys) 
 

Període d’execució: Depèn de l’execució del Pla 
Especial 
 

Sectors implicats: ASFG 

Cost econòmic: Sense avaluar  Fonts de finançament: ASFG 

Interrelació amb d’altres accions: 3.4.2, 
8.2.2. 
 

Indicadors de seguiment: - 
 

 
 

                                            
1 L'Espai Cousteau-Planeta Oceà, està impulsat per l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols i la 
Fundació Una Sola Terra. 
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LÍNIA 
ESTRATÈGICA 1 PLANIFICAR UN DESENVOLUPAMENT URBANÍSTIC AMB CRITERIS DE 

SOSTENIBILITAT I UNA MAJOR INTERVENCIÓ EN LA SEVA APLICACIÓ 

PROGRAMA                1 INTRODUIR CRITERIS DE SOSTENIBILITAT EN EL PLANEJAMENT 
TERRITORIAL 

ACCIÓ/PROJECTE      4 EXECUCIÓ DEL PLA DE MILLORA DE LA VIA PÚBLICA D’ACORD AMB ELS 
TERMINIS ESTABLERTS 

Àmbit: Urbanisme 

 

Estat d’implantació: 0,752

Descripció:  
 
En els darrers anys l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols aplica el Pla de millora de la via pública. 
En aquest pla es prioritza l’arranjament de voreres (i adequació segons criteris d’accessibilitat), la 
millora de l’enjardinament, la pavimentació carrers, el mobiliari urbà, les zones de jocs infantils,... 
 
Aquesta actuació, proposa la continuïtat i reforç d’aquest Pla, amb l’objectiu d’una banda de 
continuar millorant la qualitat de l’espai públic i de l’altra d’accelerar la implantació de l’accessibilitat 
a la via pública.  
 

Grau de Prioritat: Alta 
 

Termini d’implantació: Curt (0-2 anys) 
 

Període d’execució: Continuat 
 

Sectors implicats: ASFG 

Cost econòmic: Increment de l’actual partida 
pressupostària 
 

Fonts de finançament: ASFG 

Interrelació amb d’altres accions: 2.2.1. 
 

Indicadors de seguiment: I. UE 1, 4 
 

 

                                            
2 Es preveu la rehabilitació del casc antic en tres fases (període 2004-2006). En una primera 
fase, s’arranjaran els carrers Especiers i el Goula; en una segona, els transversals interiors en el 
sector, i a la tercera s’havia de fer el carrer de l’Hospital i l’avinguda de Juli Garreta. 
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LÍNIA 
ESTRATÈGICA 1 PLANIFICAR UN DESENVOLUPAMENT URBANÍSTIC AMB CRITERIS DE 

SOSTENIBILITAT I UNA MAJOR INTERVENCIÓ EN LA SEVA APLICACIÓ 

PROGRAMA                1 INTRODUIR CRITERIS DE SOSTENIBILITAT EN EL PLANEJAMENT 
TERRITORIAL 

ACCIÓ/PROJECTE      5 MILLORA DEL MANTENIMENT I LA CONSERVACIÓ DELS JARDINS, EL VERD 
URBÀ I D'ALTRES ESPAIS PÚBLICS  

Àmbit:  Verd urbà 

 

Estat d’implantació: 0,5 

Descripció:  
 
Aquesta actuació té com a objectiu específic la millora de la gestió i el manteniment del verd urbà. 
En aquest sentit caldria incorporar criteris tècnics en el disseny i l’elecció d’espècies vegetals. Cal 
recordar que l’Ajuntament disposa d’un Pla de verd urbà amb un catàleg d’espècies recomanades, 
tot i que no s’aplica de forma íntegra.  
 
A banda de l’elecció de les espècies vegetals, el manteniment del verd urbà caldria efectuar-lo 
seguint els següents criteris:  
      
- Establir un programa d’esporga selectiva, reduint al màxim la poda dels arbres i evitant l’elecció d’espècies 

que requereixin una esporga excessiva. 
- Programa de defensa fitosanitària aplicant criteris selectius.  
- Programa de rec basat en criteris d’eficiència, regulant els horaris de rec a les hores de menys sol. 
- Aprofitament d’aigües del subsòl o pluvials per al rec.   
- Aprofitament d’aigües depurades pel reg del verd urbà. 
- Recollida selectiva i valorització de les restes vegetals.  
- Control de qualitat del material verd subministrat per assegurar que se serveix en condicions òptimes 

(aplicació de les Normes tecnològiques 07 A de qualitat en el subministrament de material verd). 
- Aprovar la valoració econòmica de l’arbrat viari existent a partir de l’anomenada Norma Granada.  
- Aplicació de les Normes DIN 18920, que estableix les mesures de protecció d’arbres i espais verds davant 

la construcció de voreres, guals i altres obres a la via pública. 

 

Grau de Prioritat: Alta    
 

Termini d’implantació: Curt (0-2 anys) 
 

Període d’execució: Continuat 
 

Sectors implicats: ASFG 

Cost econòmic: sense cost afegit (a l’any 2003 
el cost en parcs i jardins fou de 207.747 €) 
 

Fonts de finançament: ASFG, DMAiH 

Interrelació amb d’altres accions: 3.1.4. 
 

Indicadors de seguiment: I. UE 1, 4 
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LÍNIA 
ESTRATÈGICA 1 PLANIFICAR UN DESENVOLUPAMENT URBANÍSTIC AMB CRITERIS DE 

SOSTENIBILITAT I UNA MAJOR INTERVENCIÓ EN LA SEVA APLICACIÓ 

PROGRAMA                1 INTRODUIR CRITERIS DE SOSTENIBILITAT EN EL PLANEJAMENT 
TERRITORIAL 

ACCIÓ/PROJECTE      6 REORDENACIÓ DE LES HORTES DE LES RODALIES DEL NUCLI URBÀ DE SANT 
FELIU 

Àmbit:  Urbanisme 

 

Estat d’implantació: 0 

Descripció:  
 
A Sant Feliu hi ha diverses hortes (principalment a la Riera de les Comes, a Sant Amanç i a 
Bateries). Per tal de conservar l’ús d’aquestes zones es l’adequació i arranjament d’aquests espais 
(disposar de casetes per guardar-hi les eines, disposar d’aigua de condicions sanitàries 
acceptables,...).  
 
En una segona fase es proposa promoure l’ús social i didàctic d’aquests horts periurbans i fomentar 
el seu ús pedagògic i social3. Els eixos bàsics d’aquesta iniciativa podrien ser: 1) apropar les escoles 
a una realitat agrícola ancestral i gaudir dels elements i valors del món rural i 2) proporcionar a la 
gent gran de Sant Feliu un espai per conrear, a l’hora que generen un teixit relacional que pot 
servir de base per a altres iniciatives d'interès públic. No obstant això, aquesta mesura caldria 
contemplar-la i concretar-la en la revisió del POUM, també pel que fa a la regulació de les 
edificacions relacionades amb les hortes (tancaments, casetes d’eines,...). 
 

Grau de Prioritat: Mitjana 
 
 

Termini d’implantació: 1ª fase Curt (0-2 anys), 
2ªfase Mitjà o Llarg (3-10 anys) 
 

Període d’execució: 1 any (1ª fase), sense 
determinar (2ª fase) 
 

Sectors implicats: SP 

Cost econòmic: 50.000 € (1ª fase); 250.000 € 
(2ª fase) 
 

Fonts de finançament: ASFG, SP 

Interrelació amb d’altres accions: 1.1.1 
 

Indicadors de seguiment: I. UE 9 
 

 
 
 

                                            
3 Vegeu les experiències de Barcelona, Badalona, Sabadell, Terrassa i Vic, entre d’altres.  
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LÍNIA 
ESTRATÈGICA 1 PLANIFICAR UN DESENVOLUPAMENT URBANÍSTIC AMB CRITERIS DE 

SOSTENIBILITAT I UNA MAJOR INTERVENCIÓ EN LA SEVA APLICACIÓ 

PROGRAMA                2 FACILITAR L’ACCÉS DE LA POBLACIÓ A L’HABITATGE I POTENCIAR LA 
REHABILITACIÓ 

ACCIÓ/PROJECTE      1 ELABORACIÓ D’UNA ORDENANÇA MUNICIPAL D’AJUT A LA REHABILITACIÓ 
DELS EDIFICIS 

Àmbit:  Habitatge 

 

Estat d’implantació: 0 

Descripció:  
 
Amb l’objectiu de promoure la rehabilitació de les façanes i els edificis (especialment al centre urbà 
de la ciutat i als edificis catalogats o amb un patrimoni arquitectònic valuós) es proposa elaborar i 
aprovar una ordenança municipal d’ajut a la rehabilitació dels edificis. Aquesta ordenança ha de 
regular:  
 
- Les condicions dels edificis i façanes que poden ésser susceptibles de rebre les ajudes municipals. 
- Regulació tècnica i constructiva de l’edifici / façana a rehabilitar. Fixar els criteris de sostenibilitat en la 

rehabilitació de l’edifici4. 
- Els tipus i ajuts municipals.  
- Les obligacions dels beneficiaris. 
- Els condicionats per la sol·licitud d’ajuts.  
- Els criteris per la concessió d’ajuts municipals. 

 
Lligat amb l’elaboració i implantació  de l’ordenança per a la rehabilitació d’edificis es proposa 
incrementar el control i la inspecció municipal de les obres. 
 

Grau de Prioritat: Mitjana 
 

Termini d’implantació: Mitjà (3-5 anys) 
 

Període d’execució: Continuat 
 

Sectors implicats: ASFG 

Cost econòmic: organitzatiu i/o tècnic, i 50.000 
€/any 
 

Fonts de finançament: DMAiH, ASFG 

Interrelació amb d’altres accions: 4.4.1. 
 

Indicadors de seguiment: I.SOS 8 
 

 

                                            
4 El projecte Rehabilitació sostenible d’edificis per a barris sostenibles (HQE²R) que està 
finançat en part per la Comissió Europea dins del Programa per l’Energia, el Medi Ambient i el 
Desenvolupament Sostenible (Ciutat del Demà). 
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LÍNIA 
ESTRATÈGICA 1 PLANIFICAR UN DESENVOLUPAMENT URBANÍSTIC AMB CRITERIS DE 

SOSTENIBILITAT I UNA MAJOR INTERVENCIÓ EN LA SEVA APLICACIÓ 

PROGRAMA                2 FACILITAR L’ACCÉS DE LA POBLACIÓ A L’HABITATGE I POTENCIAR LA 
REHABILITACIÓ 

ACCIÓ/PROJECTE      2 PROMOCIÓ PÚBLICA I/O PRIVADA D’HABITATGE SOCIAL 

Àmbit:  Habitatge 

 

Estat d’implantació: 0,25 

Descripció:  
 
Dels 2.200 habitatges construïts a Sant Feliu en els darrers 10 anys (1992-2002) només el 3,9% 
eren habitatges de protecció oficial. La nova Llei d’urbanisme (Llei 2/2002) fixa en un mínim d’un 
20% el percentatge d’habitatge de protecció sobre el total d’habitatges per a l’ús residencial de 
nova implantació.  
 
De cara al futur és important apostar per la promoció d’habitatges de protecció, a un preu just, per 
tal de fer-los accessibles als sectors de població amb més dificultats  (població jove, immigrants, 
etc.). És important que la promoció d’habitatge de protecció pública prioritzi el lloguer bonificat per 
damunt de la compra bonificada i fixi un mínim d’un 20 % el percentatge de sostre construït de 
protecció oficial vers al total de sostre construït (tal com estableix la normativa vigent) però amb la 
voluntat de superar aquest llindar amb un òptim del 25%. Per tal d’iniciar aquesta actuació és bàsic 
disposar d’un estudi sobre les necessitats d’habitatge i la seva accessibilitat5. 
 
Per tal de promoure els habitatges protegits l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, 
establirà acords amb els promotors urbanístics o directament amb el Departament de Medi 
Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.  
 

Grau de Prioritat: Alta     
 

Termini d’implantació: Curt (0-2 anys) 
 

Període d’execució: Continuat 
 

Sectors implicats: ASFG 

Cost econòmic: Variable segons el grau de 
construcció anual 
 

Fonts de finançament:  DMAiH, ASFG, SP, 
SCONS 

Interrelació amb d’altres accions: - 
 

Indicadors de seguiment: I. SOS 9 
 

 
 

                                            
5 L’estudi sobre l’habitatge ha d’ésser un estudi preliminar o de base en la revisió del POUM 
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LÍNIA 
ESTRATÈGICA 1 PLANIFICAR UN DESENVOLUPAMENT URBANÍSTIC AMB CRITERIS DE 

SOSTENIBILITAT I UNA MAJOR INTERVENCIÓ EN LA SEVA APLICACIÓ 

PROGRAMA                2 FACILITAR L’ACCÉS DE LA POBLACIÓ A L’HABITATGE I POTENCIAR LA 
REHABILITACIÓ 

ACCIÓ/PROJECTE      3 IMPULS D’UNA ESTRATÈGIA PER TAL D’AFAVORIR L’OCUPACIÓ DE 
L’HABITATGE BUIT EXISTENT  

Àmbit:  Habitatge 

 

Estat d’implantació: 0 

Descripció:  
 
Aproximadament el 6,2 % del parc d’habitatges de Sant Feliu és buit o vacant i el 45,1% és segona 
residència (o oferta d’allotjament).  
 
Per aconseguir una màxima ocupació dels habitatges existents, es proposa:  
 

1. Realització d’un cens exhaustiu del parc d’habitatges buit o vacant, coneixent el seu estat 
de conservació, les possibilitats d’ocupació,..., per tal de poder ajustar també l'oferta amb la 
demanda. 
2. A partir d’un coneixement precís del cens d’habitatges buits a Sant Feliu, es proposa l’impuls de 
polítiques municipals que incentivin l’ocupació dels habitatges buits. Aquesta estratègia es pot 
concretar en:  

- ajudes fiscals encaminades a l’arranjament dels habitatges vacants 
- creació d’una borsa municipal d’habitatges (consultable on-line) i  
- foment del seu lloguer els habitatges.  

 

Grau de Prioritat: Mitjana 
 

Termini d’implantació: Curt (0-2 anys) 
 

Període d’execució: Estudi (3 mesos). 
Continuat (resta de mesures) 
 

Sectors implicats: ASFG 

Cost econòmic: Tècnic i 3.000 € estudi Fonts de finançament:  DMAiH, ASFG, SP 

Interrelació amb d’altres accions: - 
 

Indicadors de seguiment: I.SOS 8 
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LÍNIA 
ESTRATÈGICA 1 PLANIFICAR UN DESENVOLUPAMENT URBANÍSTIC AMB CRITERIS DE 

SOSTENIBILITAT I UNA MAJOR INTERVENCIÓ EN LA SEVA APLICACIÓ 

PROGRAMA                2 FACILITAR L’ACCÉS DE LA POBLACIÓ A L’HABITATGE I POTENCIAR LA 
REHABILITACIÓ 

ACCIÓ/PROJECTE      4 PROMOCIÓ DE L’ARQUITECTURA SOSTENIBLE  

Àmbit:  Habitatge 

 

Estat d’implantació: 0 

Descripció:  
 
La promoció de l’edificació bioclimàtica i amb criteris de sostenibilitat (eficiència energètica, ús 
d’energia solar, ús de materials de baix impacte ambiental) és un dels aspectes que cal recollir en 
la revisió del Pla d’ordenació urbana municipal (POUM) que s’està iniciant a Sant Feliu de Guíxols. 
 
Dins el marc dels treballs de l’Agenda 21 Local s’ha redactat el document “Criteris de sostenibilitat 
aplicables al planejament urbanístic” , que, entre d’altres aspectes, desenvolupa criteris i aspectes 
sobre arquitectura sostenible i que poden ésser d’utilitat per a la futura revisió del planejament 
urbanístic municipal. 
 
Com a mesura concreta de promoció de l’edificació sostenible es proposa crear un premi 
d’arquitectura a Sant Feliu de Guíxols que amb una periodicitat anual (o bianual) reconeixi 
projectes realitzats amb criteris ambientals i bioclimàtics.  
 
Aquesta acció es relaciona amb la proposta d’aprovació d’una ordenança solar (Acció 3.3.4) que 
planteja criteris de sostenibilitat en l’edificació. 
 

Grau de Prioritat: Alta     
 

Termini d’implantació: Curt (0-2 anys) 
 

Període d’execució: Continuat 
 

Sectors implicats: ASFG 

Cost econòmic: Organitzatiu i/o tècnic Fonts de finançament:  DMAiH, ASFG 

Interrelació amb d’altres accions: 3.3.4 
 

Indicadors de seguiment: -- 
 

 
 

Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat  
Auditoria municipal i Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat de Sant Feliu de Guíxols 

33



 

LÍNIA 
ESTRATÈGICA 1 PLANIFICAR UN DESENVOLUPAMENT URBANÍSTIC AMB CRITERIS DE 

SOSTENIBILITAT I UNA MAJOR INTERVENCIÓ EN LA SEVA APLICACIÓ 

PROGRAMA                3 PROTECCIÓ DE L’ENTORN NATURAL I MARÍ 

ACCIÓ/PROJECTE      1 REDACCIÓ I APROVACIÓ DEL PLA ESPECIAL DE REGULACIÓ D’USOS DEL 
SÒL NO URBANITZABLE 

Àmbit:  Medi Natural 

 

Estat d’implantació: 0,75 

Descripció:  
 
Actualment l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols compta amb una proposta de Pla especial per a 
regular els usos del sòl no urbanitzable de Sant Feliu de Guíxols, per tal d’ordenar l’activitat 
humana i el patrimoni físic, natural i cultural, per cercar un paisatge humà i ambiental sostenible en 
el temps, i d’acord amb els objectius següents: 
 
- Promoure un model integrat del paisatge rural i urbà del municipi que integri la conservació natural i rural 

i les activitats  humans que integren aquest paisatge.  
- Determinar la ubicació del sòl no urbanitzable d’especial protecció, per raó del medi físic, patrimoni 

natural, patrimoni humà o infrastructures, i establir les seves regulacions.  
- Promoure el manteniment de l’activitat rural i forestal com a processos estructuradors del paisatge 

cultural del municipi. 
- Ordenar o eliminar aquells usos en sòl no urbanitzable que no siguin compatibles amb el model fixat. 
- Regular la xarxa de camins com a sistema de comunicació rural de Sant Feliu de Guíxols. 
- Defensar la integritat del paisatge costaner encara no urbanitzat. 

 
Lligat amb el planejament urbanístic en el Sòl No Urbanitzable, i tal com fixa la Llei 2/2002 en els 
seus articles 47.3 i 50.2, cal elaborar un Catàleg específic que reguli les masies i cases rurals 
susceptibles de reconstrucció o de rehabilitació i justificar les raons històriques, arquitectòniques o 
paisatgístiques que en determinen la seva preservació i recuperació.    

Grau de Prioritat: Alta 
 

Termini d’implantació: Curt (0-2 anys) 
 

Període d’execució: Continuat 
 

Sectors implicats: ASFG 

Cost econòmic:  12.000 € Fonts de finançament: ASFG 

Interrelació amb d’altres accions: 1.3.4., 
3.7.3. 
 

Indicadors de seguiment: I.SOS 5, 6, I. UE 9 
 

 
 
 
 
 

Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat  
Auditoria municipal i Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat de Sant Feliu de Guíxols 

 

34



 

LÍNIA 
ESTRATÈGICA 1 PLANIFICAR UN DESENVOLUPAMENT URBANÍSTIC AMB CRITERIS DE 

SOSTENIBILITAT I UNA MAJOR INTERVENCIÓ EN LA SEVA APLICACIÓ 

PROGRAMA                3 PROTECCIÓ DE L’ENTORN NATURAL I MARÍ 

ACCIÓ/PROJECTE      2 CONTROL I VIGILÀNCIA DEL LITORAL I EL FONS MARÍ 

Àmbit:  Medi Natural 

 

Estat d’implantació: 0,25 

Descripció:  
 
Per tal de vetllar pel compliment que fixa el Pla Especial del Sòl No Urbanitzable i també del propi 
Pla General d’Ordenació Urbanística en relació amb la protecció del paisatge litoral i del fons marí, 
es crearà una brigada de vigilància específica per aquesta zona. Les principals funcions d’aquesta 
brigada seran: 
 
- Vigilància ambiental de platges i cales, amb especial atenció a les zones identificades com de més valor 

ecològic i paisatgístic (penya-segats amb fauna i/o vegetació d’interès, fons marins amb Posidonia 
oceanica...).  

- Impuls i difusió de bones pràctiques ambientals entre els usuaris. 
- Control i detecció d’actuacions il·legals i/o de risc. 

 

Grau de Prioritat: Mitjana 
 

Termini d’implantació: Curt (0-2 anys) 
 

Període d’execució: Continuat 
 

Sectors implicats: ASFG 

Cost econòmic: 5.000-7.000 € (adquisició d’una 
barca per la vigilància de la costa) La resta de 
l’acció es podria vehicular per mitjà d’un 
programa de formació ocupacional. 
 

Fonts de finançament: ASFG, FORCEM 

Interrelació amb d’altres accions: 1.1.1., 
1.3.1., 4.2.2. 
 

Indicadors de seguiment: - 
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LÍNIA 
ESTRATÈGICA 1 PLANIFICAR UN DESENVOLUPAMENT URBANÍSTIC AMB CRITERIS DE 

SOSTENIBILITAT I UNA MAJOR INTERVENCIÓ EN LA SEVA APLICACIÓ 

PROGRAMA                3 PROTECCIÓ DE L’ENTORN NATURAL I MARÍ 

ACCIÓ/PROJECTE      3 SUPORT ECONÒMIC A LES EINES DE GESTIÓ DEL MEDI NATURAL DEL PEIN 
DEL MASSÍS DE CADIRETES 

Àmbit:  Medi Natural 

 

Estat d’implantació: 0,25 

Descripció:  
 
Bona part del massís de Cadiretes o l’Ardenya es troba inclòs en el Pla d’Espais d’Interès Natural de 
Catalunya (PEIN). L’espai del Massís de Cadiretes inclou part dels termes municipals de Sant Feliu 
de Guíxols, Santa Cristina d’Aro, Llagostera, Caldes de Malavella, Vidreres, Lloret de Mar i Tossa de
Mar, malgrat que el límit actual encara pot patir modificacions, ja que no s’ha aprovat de manera 
definitiva el Pla especial de delimitació de l’espai. Tampoc s’ha aprovat el Pla especial de protecció 
del medi físic i el paisatge, per la qual cosa no es disposa d’una eina de gestió conjunta per a tot 
l’espai protegit, més enllà de la normativa general per a tots els espais del PEIN. 
 
En aquest sentit, tots els ajuntaments implicats estan impulsant la constitució del Consorci del 
Massís de l’Ardenya – Cadiretes com a organisme gestor de l’espai, i, paral·lelament, s’està 
redactant el Pla estratègic per a la gestió i protecció del massís de Cadiretes – l’Ardenya (PEMAC). 
 
Per tant, el camí per disposar d’eines de gestió del massís de Cadiretes ja està iniciat, però cal que 
l’ajuntament de Sant Feliu de Guíxols i les entitats interessades en la conservació i ús de l’espai 
(grups ecologistes, grups excursionistes...) col·laborin amb les línies estratègiques que estableixi el 
Consorci i amb les actuacions que es derivin del PEMAC. 
 

Grau de Prioritat: Alta     
 

Termini d’implantació: Curt (0-2 anys) 
 

Període d’execució: Continuat 
 

Sectors implicats: CMA, ASFG, EL 

Cost econòmic: Quota anual d’uns 4.500 €/any Fonts de finançament: ASFG, DdG, DMAiH 

Interrelació amb d’altres accions:  
 

Indicadors de seguiment: I. SOS 5, 6, I. UE 9 
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LÍNIA 
ESTRATÈGICA 1 PLANIFICAR UN DESENVOLUPAMENT URBANÍSTIC AMB CRITERIS DE 

SOSTENIBILITAT I UNA MAJOR INTERVENCIÓ EN LA SEVA APLICACIÓ 

PROGRAMA                3 PROTECCIÓ DE L’ENTORN NATURAL I MARÍ 

ACCIÓ/PROJECTE      4 FOMENT DE L’ÚS TURÍSTIC I EDUCATIU DE L'ENTORN NATURAL DEL 
MUNICIPI  

Àmbit:  Medi Natural 

 

Estat d’implantació: 0,25 

Descripció:  
 
El municipi de Sant Feliu de Guíxols, gràcies, principalment, a la presència d’una part del massís de 
l’Ardenya al terme municipal, conserva paratges d’especial valor natural i paisatgístic. Bona part 
d’aquests paratges es poden visitar a través de la xarxa de senders existents, molts d’ells 
senyalitzats, que es poden recórrer a peu, i la majoria també en bicicleta o a cavall. Això obre les 
portes a l’ús de l’entorn natural de Sant Feliu com a recurs educatiu i turístic, amb diversos públics 
a qui adreçar-se: 
 
- Les escoles i instituts del municipi poden utilitzar l’entorn natural per desenvolupar-hi activitats educatives 

relacionades amb el medi natural: crèdits de síntesi, treballs de recerca, estudis de vegetació i/o fauna, 
sortides de camp,...En aquest sentit es proposa l’elaboració de material didàctic per a la difusió 
de l’entorn natural als escolars de Sant Feliu. 

- També els esplais, grups excursionistes, grups ecologistes i casals d’estiu poden utilitzar l’entorn natural 
per al desenvolupament d’activitats diverses de coneixement del medi i d’educació ambiental. 

- Tots els habitants de Sant Feliu poden utilitzar la xarxa de senders que recorre el medi natural com a zona 
de lleure i d’esport. 

- Finalment, l’entorn natural de Sant Feliu pot esdevenir un important recurs turístic, que complementi el 
turisme de platja, tant en el temps (pot atraure visitants tot l’any), com en l’espai. 

 
Per potenciar aquests usos, cal primer una tasca d’identificació de la xarxa bàsica de camins i 
senders a mantenir i senyalitzar (vegeu l’acció següent), i posteriorment aplicar aquestes feines de 
senyalització i manteniment. 
 

Grau de Prioritat: Mitjana 
 

Termini d’implantació: Mitjà (3-5 any) 
 

Període d’execució: Continuat  
 

Sectors implicats: ASFG, SE 

Cost econòmic: Sense avaluar  Fonts de finançament: ASFG 

Interrelació amb d’altres accions: 1.3.3., 
1.3.5., 4.5.1., 6.3.4. 

Indicadors de seguiment: - 
 

 

Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat  
Auditoria municipal i Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat de Sant Feliu de Guíxols 

37



 

LÍNIA 
ESTRATÈGICA 1 PLANIFICAR UN DESENVOLUPAMENT URBANÍSTIC AMB CRITERIS DE 

SOSTENIBILITAT I UNA MAJOR INTERVENCIÓ EN LA SEVA APLICACIÓ 

PROGRAMA                3 PROTECCIÓ DE L’ENTORN NATURAL I MARÍ 

ACCIÓ/PROJECTE      5 ELABORACIÓ D’UN PLA DE CAMINS 

Àmbit:  Medi Natural 

 

Estat d’implantació: 0 

Descripció:  
 
Com a resultat dels diversos usos que s’han anat desenvolupat al massís de l’Ardenya, avui en dia 
hi trobem una important xarxa de camins, d’amplades diverses, que creuen aquest espai natural. 
Per una banda, això és bo, ja que facilita l’accés dels habitants i dels visitants a l’entorn natural, així 
com l’accés dels equips de lluita contra els incendis forestals; però també té la seva part negativa, 
ja que en algunes zones especialment valuoses, o amb un elevat risc d’incendi, la facilitat d’accés 
pot suposar la degradació de l’entorn. 
 
És per això que es fa necessari disposar d’un Pla de camins, que determini els aspectes següents: 
 
- Els camins que cal mantenir i potenciar, mitjançant una correcta i homogènia senyalització, ja sigui per la 

seva inclusió en el pla de prevenció d’incendis forestals, o pel seu interès per a un ús lúdic i/o educatiu 
(vegeu l’acció anterior). 

- Les característiques més adequades de cada camí identificat, per facilitar el seu ús (amplades, tipus de 
sòl,...). 

- Els camins que, per les raons que sigui (accés a espais valuosos des del punt de vista ecològic, risc 
d’incendi forestal, degradació de l’entorn, excessiva xarxa de camins en una determinada zona, risc 
d’erosió, impacte visual...) no han de ser potenciats, o bé, fins i tot, es pot pensar en la seva clausura i la 
restauració de l’entorn.   

 

Grau de Prioritat: Mitjana 
 

Termini d’implantació: Curt (0-2 anys) 
 

Període d’execució: 3 mesos (Pla de camins), 
puntual (senyalització) 
 

Sectors implicats: ASFG 

Cost econòmic:  
9.000 € (elaboració del Pla de camins) 
20.000 € (cost de senyalització)  
 

Fonts de finançament: ASFG, DdG 

Interrelació amb d’altres accions: 1.3.4., 
3.7.3. 
 

Indicadors de seguiment: I. SOS 5,6 
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2.2. LÍNIA ESTRATÈGICA 2: IMPULSAR UN MODEL DE 
MOBILITAT SOSTENIBLE DINS DE SANT FELIU DE GUÍXOLS 
 
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. Cal, sobretot, pacificar i moderar el trànsit rodat per tal de fer una ciutat 
més agradable i segura per als vianants, i afavorir la funció social de l’espai urbà. 
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LÍNIA 
ESTRATÈGICA 2 IMPULSAR UN MODEL DE MOBILITAT SOSTENIBLE DINS DE SANT FELIU 

PROGRAMA                1 ORDENACIÓ I PACIFICACIÓ EL TRÀNSIT URBÀ I MILLORA DE LA SEGURETAT 
VIÀRIA 

ACCIÓ/PROJECTE      1  ELABORACIÓ D’UN PLA DIRECTOR DE MOBILITAT 

Àmbit:  Mobilitat 

 

Estat d’implantació: 0 

Descripció:  
 
Elaborar un Pla Director de Mobilitat (PDM) de Sant Feliu de Guíxols, amb l’objectiu de disposar 
d’un instrument per tal de prendre decisions sobre com:  
 
1) Optimitzar i millorar la mobilitat de Sant Feliu de Guíxols conciliant les necessitats creixents de moure’s 

amb la reducció del seu impacte sobre les persones, el medi físic i el medi ambient;  
2) Modificar els paràmetres de mobilitat cap a un model més sostenible, reduint la dependència de la 

motorització i potenciant modes de transport alternatius i;  
3) Imposar els criteris d’accessibilitat, d’eliminació de barreres físiques i arquitectòniques, i de salvaguarda 

de les zones per a vianants.  
4) Garantir la transició del model actual de mobilitat cap a l’enfocament establert en l’Agenda 21 de 

desenvolupament sostenible. 

 
El PDM de Sant Feliu ha de considerar tots els plans i instruments de planificació de la ciutat i de 
manera específica: El Pla d’Ordenació Urbana Municipal (POUM), El Programa d’Orientació per als 
Equipaments Comercials (POEC), L’Agenda 21 i PALS, i el Pla d’Accessibilitat i supressió de barreres 
arquitectòniques.  
 
El Pla director de mobilitat haurà de concretar un pla d’aparcaments, amb l’objectiu de garantir la 
convivència el vehicle particular i els desplaçaments a peu, així com evitar el trànsit induït a la zona 
central de la ciutat. Els principals punts a tenir en consideració el pla d’aparcaments:  
 
- Anàlisi de l’oferta i demanda actual d’aparcament. 
- Projecció futur de les necessitats i places d’aparcament per a residents i visitants, per zones/barris de la 

ciutat. 
- Millorar l’accessibilitat als nuclis comercials, administratius i d’oci de la ciutat. 
- Localització i característiques dels nous aparcaments. Estudi econòmic i priorització de les actuacions6 

- Establir un ordre de prioritat per a la construcció dels mateixos.  
 

Grau de Prioritat: Alta     
 

Termini d’implantació: Curt (0-2 anys) 
 

Període d’execució: 6 mesos (estudi) 
 

Sectors implicats: ASFG 

Cost econòmic: 36.000 € (estudi) Fonts de finançament: DdG, ASFG 

Interrelació amb d’altres accions: 2.1.2. 
 

Indicadors de seguiment: I.SOS 3, 4, I.UE 2,3 
 

 
 

                                            
6 Cal destacar la futura construcció de l’aparcament per més de 550 places que s’ubicarà al 
costat de la nova seu de l’estació d’autobusos 
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LÍNIA 
ESTRATÈGICA 2 IMPULSAR UN MODEL DE MOBILITAT SOSTENIBLE DINS DE SANT FELIU 

PROGRAMA                1 ORDENACIÓ I PACIFICACIÓ EL TRÀNSIT URBÀ I MILLORA DE LA SEGURETAT 
VIÀRIA 

ACCIÓ/PROJECTE     2 ELABORACIÓ I IMPLANTACIÓ D’UN PLA MUNICIPAL DE SEGURETAT VIÀRIA  

Àmbit:  Mobilitat 

 

Estat d’implantació: 0,57

Descripció:  
 
Des de l’Àrea de Seguretat Viària i Trànsit de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, s’implantarà un 
Pla municipal de seguretat viària que com a mínim contemplarà:  
 
- La sistematització de controls de velocitat i intensitats de trànsit, amb especial incidència en els punts de 

major risc (cruïlles de la carretera de Girona i diferents zones del centre històric). 
- Major control dels vehicles mal estacionats (tant els que dificulten la circulació rodada, com els que ocupen 

l’espai dels vianants). 
- Determinar les mesures correctores necessàries per minimitzar el nombre d’accidents (senyalització vertical, 

horitzontal, passos elevats per a vianants,...).  
- Continuar i si cal incrementar les actuacions preventives en matèria de seguretat viària (programa d’educació 

viària als centres educatius dels municipis, protecció de l’accés escolar, per mitjà de la regulació del trànsit en 
les hores d’entrada / sortida de l’escola, renovació periòdica de la senyalització vial,...8) 

 

Grau de Prioritat: Mitjana 
 

Termini d’implantació: Mitjà (3-5 anys) 
 

Període d’execució: Continuat  
 

Sectors implicats: ASFG 

Cost econòmic: Organitzatiu i/o tècnic Fonts de finançament: ASFG 

Interrelació amb d’altres accions: 2.1.1.  
 

Indicadors de seguiment: - 
 

 

                                            
7 Tot i que bona part de les actuacions que es preveu ja s’hi està treballant amb bons resultats 
8 Cal destacar que es preveu crear un nou parc infantil de trànsit permanent a l’edifici de les 
Vetlladores. Aquesta seria una important eina d’educació viària.  
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LÍNIA 
ESTRATÈGICA 2 IMPULSAR UN MODEL DE MOBILITAT SOSTENIBLE DINS DE SANT FELIU 

PROGRAMA                2 MILLORA DEL TRANSPORT PÚBLIC I PROMOCIÓ DE L’ÚS DE BICICLETA I 
DELS DESPLAÇAMENTS A PEU  

ACCIÓ/PROJECTE     1 ACCELERACIÓ DE L’EXECUCIÓ DEL PLA D’ACCESSIBILITAT MUNICIPAL 

Àmbit:  Mobilitat / Urbanisme 

 

Estat d’implantació: 0,5 

Descripció:  
 
Des de 1998 Sant Feliu de Guíxols disposa d’un Pla d’Accessibilitat per a la supressió de les barreres 
arquitectòniques en l’àmbit de la via pública i platges, i un altre per a la supressió de les barreres 
arquitectòniques en edificis municipals. 
 
El Pla d’Accessibilitat per a la supressió de les barreres arquitectòniques en l’àmbit de la via pública 
i platges preveia realitzar-se en 9 fases, amb un import total de 1.650.000 € (Fins al moment s’han 
executat completament les dues primeres fases i encara resta aplicar aproximadament el 80 % del 
Pla).  
 
L’Ajuntament continuarà impulsant l’eliminació de barreres arquitectòniques a la via pública i 
integrarà també el Pla de supressió de barreres arquitectòniques dels edificis municipals. 
 

Grau de Prioritat: Alta      
 

Termini d’implantació: Curt (0-2 anys) 
 

Període d’execució: Continuat  
 

Sectors implicats: ASFG, CI9

Cost econòmic: 250.000 €/any durant 5 anys Fonts de finançament: ASFG, PUOSC 

Interrelació amb d’altres accions: 1.1.4. 
 

Indicadors de seguiment: I. UE 1, 4 
 

 

                                            
9 En molts municipis que apliquen un Pla d’Accessibilitat, es constitueix una comissió consultiva 
on es plantegen i es recullen propostes dels diferents sectors implicats.  
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LÍNIA 
ESTRATÈGICA 2 IMPULSAR UN MODEL DE MOBILITAT SOSTENIBLE DINS DE SANT FELIU 

PROGRAMA                2 MILLORA DEL TRANSPORT PÚBLIC I PROMOCIÓ DE L’ÚS DE BICICLETA I 
DELS DESPLAÇAMENTS A PEU  

ACCIÓ/PROJECTE     2 REDACCIÓ DEL PROGRAMA DE MOBILITAT ALS CENTRES EDUCATIUS I 
SOCIALS DE SANT FELIU DE GUÍXOLS 

Àmbit:  Mobilitat / Qualitat de vida 

 

Estat d’implantació: 0,25 

Descripció:  
 
Des del maig de 2003, s’ha iniciat un projecte pilot en relació a la mobilitat a dues escoles de St. 
Feliu (IES Sant Feliu i Baldiri). Aquest projecte –impulsat per les associacions Mou-te en Bici, 
Bicicleta Club de Catalunya i el CILMA– consistirà d’una primera fase d’anàlisi dels hàbits i camins 
escolars, i una segona on s’establiran mesures de pacificació del trànsit (recorreguts més segurs i 
agradables, millora de l’entorn,...), que l’Ajuntament es comprometrà a fer.  
 
No obstant això -i degut a que aquesta prova pilot es troba molt aturada- es proposa redactar un 
programa global de mobilitat als centres educatius de Sant Feliu de Guíxols que d’una banda 
permeti finalitzar aquesta prova pilot, i de l’altra permeti estendre-la a la resta de centres educatius 
i als equipaments públics més significatius (centres cívics, CAP, Hospital Municipal, biblioteca,...). 
 

Grau de Prioritat: Mitjana 
 

Termini d’implantació: Curt (0-2 anys) 
 

Període d’execució: 6 mesos (elaboració del 
programa) i 2-3 anys (la seva execució). 
 

Sectors implicats: ASFG, SE, CI, EL 

Cost econòmic: inclòs en l’acció 2.2.1. Fonts de finançament: ASFG, DPTOP, DdG 

Interrelació amb d’altres accions: 2.1.3, 
2.2.1 
 

Indicadors de seguiment: I. SOS 4, I. UE 1, 2, 
4 
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LÍNIA 
ESTRATÈGICA 2 IMPULSAR UN MODEL DE MOBILITAT SOSTENIBLE DINS DE SANT FELIU 

PROGRAMA                2 MILLORA DEL TRANSPORT PÚBLIC I PROMOCIÓ DE L’ÚS DE BICICLETA I 
DELS DESPLAÇAMENTS A PEU  

ACCIÓ/PROJECTE     3 INCREMENT DELS RECURSOS MUNICIPALS DESTINATS AL TRANSPORT 
PÚBLIC URBÀ I PROMOCIÓ DEL TRANSPORT PÚBLIC INTERURBÀ 

Àmbit:  Mobilitat 

 

Estat d’implantació: 0 

Descripció:  
 
El transport públic urbà és una competència de l’Ajuntament, i des de 1995 el realitza l’empresa 
CRURISA de Palamós. A finals de 2004 es preveu la inauguració de d’una estació d’autobusos10 al 
costat de la piscina coberta municipal. Aprofitant d’aquesta nova estació d’autobusos es proposa:  
 
- incrementar la dotació de vehicles, 
- augmentar les rutes dins del nucli urbà, 
- i augmenta la freqüència de pas, especialment durant els mesos d’estiu.   

 
Per altra banda l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, juntament amb el conjunt de municipis veïns 
potenciarà l’oferta de transport públic intermunicipal. 
 

Grau de Prioritat: Alta 
 

Termini d’implantació: Mitjà (3-5 anys) 
 

Període d’execució: Continuat  
 

Sectors implicats: ASFG 

Cost econòmic: 150.000 €/any (Despesa 
municipal) 
 

Fonts de finançament: ASFG, DPTOP 

Interrelació amb d’altres accions: - 
 
 

Indicadors de seguiment: I. SOS 19,  I. UE 2, 
3, 6 
 

 
 
 
 
 
 

                                            
10 L’import del projecte base és valora en uns 1.733.000 €. Constarà de dues grans 
marquesines i un edifici central, amb una superfície construïda d’uns 3.500 m2. L’estació tindrà 
vuit andanes i quatre espais específics per a l’aparcament d’autobusos. 
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2.3. LÍNIA ESTRATÈGICA 3: ÚS EFICIENT DELS RECURSOS 
ECOLÒGICS I REDUCCIÓ DE LA CONTAMINACIÓ 
AMBIENTAL  
 
En la majoria de pobles i ciutats de països desenvolupats el consum de recursos 
ecològics (aigua, energia, materials) augmenta dia rere dia. L’actual model de 
desenvolupament aconsegueix la millora del nivell de vida dels ciutadans a base 
d’augmentar el consum de recursos naturals (consum de materials i energia) i 
l’impacte ambiental (producció de residus, contaminació de l’aire, abocament d’aigües 
residuals). 
 
Tot i que sovint es tracta de problemes globals que superen l’àmbit i les competències 
locals, els municipis poden i han d’orientar-se cap un ús més sostenible dels recursos 
ecològics.  
 
És necessari canviar l’actual model de desenvolupament aplicant estratègies que 
permetin mantenir, o fins i tot, augmentar la qualitat de vida dels ciutadans sense que 
això signifiqui la sobreexplotació dels recursos naturals o augmentar la contaminació 
ambiental. 
  
Es tracta per exemple de millorar l’eficiència energètica i, de manera progressiva, 
substituir l’ús d’energies no renovables per d’altres de renovables. També cal fer una 
millor gestió de l’aigua, potenciar la valorització dels residus, i millorar la qualitat de 
l’aire.   
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LÍNIA 
ESTRATÈGICA 3 ÚS EFICIENT DELS RECURSOS ECOLÒGICS I REDUCCIÓ DE LA 

CONTAMINACIÓ AMBIENTAL 

PROGRAMA                1 IMPULS D’UN ÚS RACIONAL I EFICIENT DE L’AIGUA 

ACCIÓ/PROJECTE      1 APROVACIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL PER A L’OPTIMITZACIÓ DEL 
CONSUM D’AIGUA DOMÈSTICA AL MUNICIPI 

Àmbit:  Aigua 

 

Estat d’implantació: 0 

Descripció:  
 
Disposar d’una ordenança municipal que permeti un estalvi real d’aigua en les futures actuacions 
urbanístiques de Sant Feliu de Guíxols. 
 
La problemàtica creixent relativa a disponibilitat, i també a qualitat, dels recursos hídrics a Sant 
Feliu de Guíxols units a la possibilitat municipal de regular aspectes relatius a la construcció en 
noves edificacions, permeten a l’Ajuntament participar decididament en fomentar l’estalvi d’aigua 
en les futures actuacions urbanístiques. 
 
Es planteja la necessitat de redactar una ordenança municipal que estipuli de forma tant acotada 
com sigui possible la manera com s’han de projectar: 
 
- Sistemes de recollida separativa d’aigües pluvials i sistema de reutilització d’aigües grises. 
- Sanitaris i d’altres instal·lacions (aixetes, etc.) 
- Piscines particulars. 
- Reg de jardins privats. 
- Tipologia d’espècies vegetals més adequades en nous espais enjardinats de caire privat. 
- Necessitats d’aigua per diverses varietats vegetals en base al mètode del balanç hídric… 

 
Amb l’objectiu que esdevinguin d’obligat compliment i assegurin una disminució real del consum 
unitari d’aigua en el municipi. 
 

Grau de Prioritat: Alta 
 

Termini d’implantació: Curt (0-2 anys) 
 

Període d’execució: 2 anys 
 

Sectors implicats: ASFG (redacció), SP 
(aplicació) 

Cost econòmic: Organitzatiu i/o tècnic Fonts de finançament: ASFG 

Interrelació amb d’altres accions: - 
 

Indicadors de seguiment: I. SOS 1 
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LÍNIA 
ESTRATÈGICA 3 ÚS EFICIENT DELS RECURSOS ECOLÒGICS I REDUCCIÓ DE LA 

CONTAMINACIÓ AMBIENTAL 

PROGRAMA                1 IMPULS D’UN ÚS RACIONAL I EFICIENT DE L’AIGUA 

ACCIÓ/PROJECTE      2 LEGALITZACIÓ DE TOTES LES CAPTACIONS D’AIGUA DEL MUNICIPI 

Àmbit:  Aigua 

 

Estat d’implantació: 0 

Descripció:  
 
Promoure la legalització de tots els pous existents al municipi per tal d’ajudar a mantenir el control 
de la qualitat de l’aigua i regular l’ús de l’aigua en tots els àmbits: domèstic, industrial, agrícola i 
ramader. Com a pas previ a la legalització d’aquetes captacions caldrà disposar d’un inventari 
detallat dels aprofitaments. 
 
En l’actualitat cap dels aprofitaments d’aigua per abastament municipal disposen de la corresponent 
concessió administrativa (tot i que en aquests moments Aqualia ha sol·licitat la legalització dels que 
s’utilitzen per a l’abastament de xarxa potable).  
 
Es proposa la següent actuació relativa a pous del conjunt de l’abastament municipal: 
 
- Realització d’un inventari detallat de les captacions d’aigua  
- Revisar tots els aprofitaments i comprovar el seu estat de legalització 
- Decidir quina és la forma més adequada de dur a terme la legalització i 

- Elaborar un informe tècnic a l’Agència Catalana de l’Aigua i adjuntar-lo a la sol·licitud de la concessió 
d’aigua 

 
I en relació a les captacions particulars es contempla la següent actuació: 
 
- Requerir i convocar a tots els veïns que tinguin aprofitaments de fonts pròpies 
- Comprovar la situació legal de les mateixes i 

- Orientar com dur a terme la legalització de cadascuna de les captacions 

 

Grau de Prioritat: Mitjana 
 

Termini d’implantació: Mitjà (3-5 anys) 
 

Període d’execució: 3 anys 
 

Sectors implicats: ASFG, EC i SP 

Cost econòmic: 2.000-3.500 € (legalització dels 
pous municipals) 
 

Fonts de finançament: ASFG, ACA 

Interrelació amb d’altres accions: - 
 

Indicadors de seguiment: I. SOS 1 
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LÍNIA 
ESTRATÈGICA 3 ÚS EFICIENT DELS RECURSOS ECOLÒGICS I REDUCCIÓ DE LA 

CONTAMINACIÓ AMBIENTAL 

PROGRAMA                1 IMPULS D’UN ÚS RACIONAL I EFICIENT DE L’AIGUA 

ACCIÓ/PROJECTE      3 ESTUDI SOBRE L’ESTAT I LA GESTIÓ DELS AQÜÍFERS DEL MUNICIPI 

Àmbit:  Aigua 

 

Estat d’implantació: 0 

Descripció:  
 
Per tal d’avaluar el conjunt de recursos hídrics disponibles a Sant Feliu de Guíxols per tal de 
conèixer i valorar la quantitat i qualitat de les aigües subterrànies i posteriorment redactar un pla 
per a la protecció i gestió dels aqüífers.  
 
Els objectius principals d’aquest estudi són: 
 
- Arribar a la correcta protecció dels aqüífers 
- fer una proposta d’ordenació d’usos i perímetres de protecció de les captacions municipals 
- Integrar tota aquesta informació en un sistema d’informació geogràfica (SIG). 
- i finalment redactar una ordenança que reguli els diferents aprofitament. 

 

Grau de Prioritat: Alta 
 

Termini d’implantació: Mitjà (3-5 anys) 
 

Període d’execució: 2 anys 
 

Sectors implicats: ASFG, EC i ACA 

Cost econòmic: 9.000-12.000 €  Fonts de finançament: ASFG 

Interrelació amb d’altres accions: 3.1.2. 
 

Indicadors de seguiment: I. SOS 19 
 

 
 
 
 

Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat  
Auditoria municipal i Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat de Sant Feliu de Guíxols 

 

48



 

LÍNIA 
ESTRATÈGICA 3 ÚS EFICIENT DELS RECURSOS ECOLÒGICS I REDUCCIÓ DE LA 

CONTAMINACIÓ AMBIENTAL 

PROGRAMA                1 IMPULS D’UN ÚS RACIONAL I EFICIENT DE L’AIGUA 

ACCIÓ/PROJECTE      4 REUTILITZACIÓ LES AIGÜES RESIDUALS DEPURADES PER A REG MUNICIPAL

Àmbit:  Aigua 

 

Estat d’implantació: 0 

Descripció:  
 
Les aigües residuals que s’aboquen des de l’estació depuradora de Castell-Platja d’Aro són d’òptima 
qualitat per al reg. És per aquest motiu que bona part d’aquesta aigua es reutilitza per al reg de 
camps de golf i de conreus agrícoles de la Vall d’Aro.  
 
En aquest sentit es contempla la següent actuació: 
 
- Sol·licitar a l’Agència Catalana de l’Aigua la concessió d’aigües residuals depurades per a reg de zones 

verdes (per mitjà de cubes). 
- Elaborar el projecte constructiu de portada d’aigües i del tractament de desinfecció (fins a zones 

econòmicament viables) 

- Programar el reg amb cubes. 

 

Grau de Prioritat: Baixa 
 

Termini d’implantació: Mitjà (3-5 anys) 
 

Període d’execució: 5 anys 
 

Sectors implicats: ASFG, EC  i ACA 

Cost econòmic: Sense valoració Fonts de finançament: ASFG 

Interrelació amb d’altres accions: - 
 

Indicadors de seguiment: I. SOS 19 
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LÍNIA 
ESTRATÈGICA 3 ÚS EFICIENT DELS RECURSOS ECOLÒGICS I REDUCCIÓ DE LA 

CONTAMINACIÓ AMBIENTAL 

PROGRAMA                1 IMPULS D’UN ÚS RACIONAL I EFICIENT DE L’AIGUA 

ACCIÓ/PROJECTE      5 APROFITAMENT DE L’AIGUA DE LA MINA DE LES COMES PER A REG 
MUNICIPAL 

Àmbit:  Aigua 

 

Estat d’implantació: 0 

Descripció:  
 
Aprofitar l’aigua procedent de la mina de les Comes, la qual antigament havia abastit a una part de 
la població de Sant Feliu de Guíxols. 
 
En l’actualitat es desconeix qui és el titular de la mina però sembla ser que havia estat propietat 
d’un antic Consorci i encara avui dia es conserven les conduccions malgrat que el seu estat de 
conservació no és del tot adequat. 
 
Per tal de fer possible aquesta actuació es proposa el següent: 
 
- Valorar la possibilitat i viabilitat de la connexió a les zones de reg municipal 
- Determinar la titularitat de l’aprofitament 
- Avaluar el seu estat de conservació, la quantitat i el cabal que en resulta. 
 

Grau de Prioritat: Baixa 
 

Termini d’implantació: Mitjà (3-5 anys) 
 

Període d’execució: - 
 

Sectors implicats: ASFG, EC  

Cost econòmic: Sense valoració Fonts de finançament: ASFG 

Interrelació amb d’altres accions: - 
 

Indicadors de seguiment: I. SOS 19 
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LÍNIA 
ESTRATÈGICA 3 ÚS EFICIENT DELS RECURSOS ECOLÒGICS I REDUCCIÓ DE LA 

CONTAMINACIÓ AMBIENTAL 

PROGRAMA                2 MILLORA DE LA XARXA D’ABASTAMENT I DE RECOLLIDA D’AIGÜES 
PLUVIALS  

ACCIÓ/PROJECTE      1 MILLORA DE LA XARXA D’ABASTAMENT MUNICIPAL 

Àmbit:  Aigua 

 

Estat d’implantació: 0,5 

Descripció:  
 
L’Ajuntament durà a terme les millores adequades en 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 (de fins al 30 %) i facilitar-ne d’aquesta manera una millor gestió de 
l’aigua. 
 

  Any              Incontrolats (%) 
1999                     17,39 
2000                     21,50 
2001                     30,72 
2002                     27,72 

 
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 

 
Aquesta acció es pot incloure dins el Pla Municipal d’equipaments i serveis municipals. 
 

Grau de Prioritat: Alta 
 

Termini d’implantació: Mitjà (3-5 anys) 
 

Període d’execució: 5 anys 
 

Sectors implicats: ASFG i EC 

Cost econòmic: Sense valoració Fonts de finançament: ASFG 

Interrelació amb d’altres accions:  
 

Indicadors de seguiment: I. SOS 19 
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LÍNIA 
ESTRATÈGICA 3 ÚS EFICIENT DELS RECURSOS ECOLÒGICS I REDUCCIÓ DE LA 

CONTAMINACIÓ AMBIENTAL 

PROGRAMA                2 MILLORA DE LA XARXA D’ABASTAMENT I DE RECOLLIDA D’AIGÜES 
PLUVIALS  

ACCIÓ/PROJECTE      2 CONTINUAR INSTAURANT UNA LA XARXA SEPARATIVA D’AIGÜES PLUVIALS 

Àmbit:  Aigua 

 

Estat d’implantació: 0,25 

Descripció:  
 
Es proposa continuar instaurant una xarxa separativa d’aigües pluvials a tots els punts del municipi.
 
Actualment i en períodes de pluja, la xarxa de sanejament de Sant Feliu de Guíxols rep importants 
volums d’aigües pluvials que poden arribar a alterar el rendiment de l’estació depuradora de 
Castell-Platja d’Aro i per tant implicar l’arribada al medi hidrològic/hidrogeològic de volums diversos 
d’aigües residuals no tractades. 
 
El sistema de sanejament de Sant Feliu de Guíxols està constituït per una xarxa parcialment 
separativa ja que existeixen diversos trams en que les aigües residuals i pluvials estan separades. 
 
Per aquest motiu es planteja continuar instaurant una xarxa separativa amb: 
 
- Continuar projectant  la xarxa separativa en cada nova actuació urbanística. 
- Incrementar les tasques de control i inspecció de la xarxa separativa en les rehabiltiacions i/o noves 

construccions 

 

Grau de Prioritat: Mitjana 
 

Termini d’implantació: Mitjà-llarg (3-10 anys) 
 

Període d’execució: Continuat 
 

Sectors implicats: ASFG i EC 

Cost econòmic: Organitzatiu i/o tècnic 
(projecte)  

Fonts de finançament: ASFG 

Interrelació amb d’altres accions: 1.1.1. 
 

Indicadors de seguiment: I. SOS 1 
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LÍNIA 
ESTRATÈGICA 3 ÚS EFICIENT DELS RECURSOS ECOLÒGICS I REDUCCIÓ DE LA 

CONTAMINACIÓ AMBIENTAL 

PROGRAMA                2 MILLORA DE LA XARXA D’ABASTAMENT I DE RECOLLIDA D’AIGÜES 
PLUVIALS  

ACCIÓ/PROJECTE      3 AMPLIACIÓ DE LA XARXA DE SANEJAMENT A TOT EL MUNICIPI 

Àmbit:  Aigua 

 

Estat d’implantació: 0,75 

Descripció:  
 
Fer arribar la xarxa de sanejament municipal a totes les urbanitzacions de Sant Feliu de Guíxols. 
 
Actualment hi ha 3 urbanitzacions que no disposen de xarxa de sanejament. Aquest és el cas de les 
urbanitzacions de Pedralta, Casa Nova i el sector del Mas Trempat que es troba en terme municipal 
de Sant Feliu de Guíxols. Per aquest motiu es considera important la connexió d’aquests nuclis a la 
xarxa de sanejament municipal i evitar d’aquesta manera la presència de fosses sèptiques.  
 
Amb aquest objectiu es proposa: 
 
- Realitzar el projecte constructiu 
- Executar les obres de connexió 

 

Grau de Prioritat: Alta 
 

Termini d’implantació: Mitjà (3-5 anys) 
 

Període d’execució: 2-5 anys 
 

Sectors implicats: ASFG i EC 

Cost econòmic: Sense valoració Fonts de finançament: ASFG, ACA, SP 

Interrelació amb d’altres accions: - 
 

Indicadors de seguiment: - 
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LÍNIA 
ESTRATÈGICA 3 ÚS EFICIENT DELS RECURSOS ECOLÒGICS I REDUCCIÓ DE LA 

CONTAMINACIÓ AMBIENTAL 

PROGRAMA                3 PROMOCIÓ DE L’ESTALVI ENERGÈTIC, ÚS D’ENERGIES RENOVABLES I 
REDUCCIÓ DE LA CONTAMINACIÓ LUMÍNICA 

ACCIÓ/PROJECTE      1 PROGRAMA DE MILLORA DE LA GESTIÓ ENERGÈTICA DELS EQUIPAMENTS 
MUNICIPALS  

Àmbit:  Energia 

 

Estat d’implantació: 0,25 

Descripció:  
 
L’Ajuntament de Sant Feliu disposa del programa de comptabilitat energètica WinCEM (facilitat per 
l’ICAEN), que permet portar el control dels consums energètics, detectar irregularitats energètiques 
dels diferents centres de consum energètic i prioritzar les actuacions correctores i de manteniment 
per tal de millorar l’eficiència energètica.  
 
Per altra banda l’ICAEN ha realitzat un estudi d’assessorament energètic al Centre Cívic Vilartagues 
segons el qual s’ha detectat un possible estalvi energètic que amortitza la inversió en un període de 
3 anys. També són susceptibles de realitzar millores de la gestió energètica els equipaments del 
CEIP i el poliesportiu, la llar d’infants, el museu, l’arxiu municipal, la llar de jubilats Tueda i el 
mateix edifici consistorial, tot i estar reformat integralment. 
 
Les principals actuacions que caldrà implantar són: 
  
- Reducció de consum. Els nous aparells que s’adquireixin sempre han de ser més eficients que l’element 

substituït (p.ex. fluorescents de baix consum, balasts electrònics, interruptors d’encesa temporalitzada, 
sistemes de climatització que no utilitzin CFC,...). 

- Incorporar criteris d’eficiència energètica i criteris bioclimàtics en el disseny o remodelació d’edificis 
públics (dobles portes a les entrades per evitar fuites de calor o fred, il·luminació natural o ventilació 
creuada,...). 

 

Grau de Prioritat: Mitja 
 

Termini d’implantació: Curt (0-2 anys) 
 

Període d’execució: Continuat (1 dia al mes) 
 

Sectors implicats: ASFG 

Cost econòmic: 18.000 €/any en actuacions en 
millores energètiques. 
 

Fonts de finançament: ASFG, ICAEN, IDAE 

Interrelació amb d’altres accions: - 
 

Indicadors de seguiment: I. SOS 3 
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LÍNIA 
ESTRATÈGICA 3 ÚS EFICIENT DELS RECURSOS ECOLÒGICS I REDUCCIÓ DE LA 

CONTAMINACIÓ AMBIENTAL 

PROGRAMA                3 PROMOCIÓ DE L’ESTALVI ENERGÈTIC, ÚS D’ENERGIES RENOVABLES I 
REDUCCIÓ DE LA CONTAMINACIÓ LUMÍNICA 

ACCIÓ/PROJECTE      2 PROMOCIÓ DE L’ÚS D’ENERGIES RENOVABLES A LES LLARS DOMÈSTIQUES I 
SECTOR PRIVAT 

Àmbit:  Energia 

 

Estat d’implantació: 0 

Descripció:  
 
Sant Feliu de Guíxols compta amb uns nivells de radiació solar òptims per a impulsar de manera viable 
l’energia solar en l’edificació.  
 
L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols aprovarà un programa d’ajuts i bonificacions fiscals per tal 
de fomentar la implantació de l’energia solar i la construcció bioclimàtica al municipi. 
De manera paral·lela l’Ajuntament informarà als diferents sectors de la població i als agents 
implicats (promotors, empreses immobiliàries,...). En aquest sentit es proposa la realització d’una 
jornada tècnica sobre l’energia solar i l’eficiència energètica en els edificis i adreçada als 
principals sectors implicats (vegeu l’acció 8.3.2.).  
 
Per altra banda l’Ajuntament,amb el suport de l’ICAEN, promourà l’eficiència energètica i la 
introducció de l’energia solar en el sector privat (activitats hoteleres, comercials,...). 
 

Grau de Prioritat: Mitjà  
 

Termini d’implantació: Mig (3-5 anys) 
 

Període d’execució: Continuat  
 

Sectors implicats: ASFG, SP 

Cost econòmic: 20.000 €/any Fonts de finançament: ASFG, SP, ICAEN 

Interrelació amb d’altres accions: 8.3.2. 
 

Indicadors de seguiment: I. SOS 3, 19, I. UE 
2,5 
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LÍNIA 
ESTRATÈGICA 3 ÚS EFICIENT DELS RECURSOS ECOLÒGICS I REDUCCIÓ DE LA 

CONTAMINACIÓ AMBIENTAL 

PROGRAMA                3 PROMOCIÓ DE L’ESTALVI ENERGÈTIC, ÚS D’ENERGIES RENOVABLES I 
REDUCCIÓ DE LA CONTAMINACIÓ LUMÍNICA 

ACCIÓ/PROJECTE      3 IMPLANTACIÓ DEL PLA DIRECTOR DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC 

Àmbit:  Energia 

 

Estat d’implantació: 0,25 

Descripció:  
 
L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols està portant a terme un Pla Director de l’Enllumenat Públic, 
d’acord amb les conclusions del Pla Energètic de Sant Feliu de Guíxols (1999-2004). Aquest Pla, 
preveu la modernització i arranjament de les instal·lacions elèctriques del poble, el compliment del 
reglament electrotècnic per a baixa tensió i les instruccions tècniques complementàries, així com la 
substitució progressiva de les làmpades per làmpades de major eficiència energètica.  
 
A banda de continuar avançant en la implantació del Pla, cal millorar la xarxa elèctrica dels carrers 
(reduir els creuaments del cablejat), introduir criteris d’estalvi energètic a l’enllumenat ornamental i 
de Nadal. 
 

Grau de Prioritat: Alta 
 

Termini d’implantació: Curt (0-2 anys) 
 

Període d’execució: Continuat 
 

Sectors implicats: ASFG, EC 

Cost econòmic:  60.000-90.000 €/any Fonts de finançament: ASFG, IDAE, ICAEN 

Interrelació amb d’altres accions: 3.3.5. 
 

Indicadors de seguiment: I. SOS 3 
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LÍNIA 
ESTRATÈGICA 3 ÚS EFICIENT DELS RECURSOS ECOLÒGICS I REDUCCIÓ DE LA 

CONTAMINACIÓ AMBIENTAL 

PROGRAMA                3 PROMOCIÓ DE L’ESTALVI ENERGÈTIC, ÚS D’ENERGIES RENOVABLES I 
REDUCCIÓ DE LA CONTAMINACIÓ LUMÍNICA 

ACCIÓ/PROJECTE      4 APROVACIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL PER A LA INTRODUCCIÓ 
D’ENERGIES RENOVABLES 

Àmbit:  Energia  

 

Estat d’implantació: 0 

Descripció:  
 
La utilització d’energies renovables i de materials adequats en la construcció permet aconseguir un 
important estalvi de recursos i d’energia. 
 
Per això, cal que l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols elabori i aprovi una ordenança municipal 
que incorpori criteris de sostenibilitat en l’edificació (es pot prendre com a referència l’Ordenança 
General del Medi Ambient Urbà, Ajuntament de Barcelona).  
 
Abans d’aprovar aquesta ordenança municipal cal explicar-la i consensuar-la amb diferents sectors 
de la població (promotors, empreses immobiliàries,...). L’ordenança també ha de regular la ubicació 
i les dimensions de les plaques solars en els edificis. 
 

Grau de Prioritat: Alta 
 

Termini d’implantació: Curt (0-2 anys) 
 

Període d’execució: 6 mesos 
 

Sectors implicats: ASFG, SCONS 

Cost econòmic: 3.000 € Fonts de finançament: ASFG 

Interrelació amb d’altres accions: 3.3.2. 
 

Indicadors de seguiment: I. SOS 3 
 

 

Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat  
Auditoria municipal i Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat de Sant Feliu de Guíxols 

57



 

LÍNIA 
ESTRATÈGICA 3 ÚS EFICIENT DELS RECURSOS ECOLÒGICS I REDUCCIÓ DE LA 

CONTAMINACIÓ AMBIENTAL 

PROGRAMA                3 PROMOCIÓ DE L’ESTALVI ENERGÈTIC, ÚS D’ENERGIES RENOVABLES I 
REDUCCIÓ DE LA CONTAMINACIÓ LUMÍNICA 

ACCIÓ/PROJECTE      5 APROVACIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA 
CONTAMINACIÓ LUMÍNICA  

Àmbit:  Energia / Contaminació lumínica 

 

Estat d’implantació: 0 

Descripció:  
 
Aplicació en l’àmbit de Sant Feliu de Guíxols de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació 
ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn. És objecte d’aquesta Llei la 
regulació de les instal·lacions i els aparells d’enllumenament exterior i interior, pel que fa a la 
contaminació lumínica que poden produir. La Llei estableix les obligacions de les administracions 
públiques per a assegurar el compliment dels objectius que persegueix, fixa els ajuts econòmics 
necessaris per a donar suport a les possibles operacions d’adaptació dels enllumenats existents a 
les noves prescripcions, regula el règim sancionador corresponent i, finalment, impulsa campanyes 
de conscienciació ciutadana envers la problemàtica ambiental que planteja la contaminació 
lumínica.  
 
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 Sant Feliu estigui parcialment inclòs dins del PEIN del Massís de 
Cadiretes, fa que l’aplicació de mesures per a reduir la contaminació lumínica tingui un interès 
especial.  
 
Per tal d’assegurar el compliment de la Llei, l’Ajuntament de Sant Feliu redactarà i aprovarà una 
ordenança municipal reguladora de la contaminació lumínica. La redacció d’aquest ordenança 
estarà subjecte a la propera aprovació del Reglament que desenvolupa la Llei catalana reguladora 
de la contaminació llumínica. 
 

Grau de Prioritat: Alta 
 

Termini d’implantació: Curt (0-2 anys) 
 

Període d’execució: 6 mesos 
 

Sectors implicats: ASFG 

Cost econòmic: organitzatiu i/o tècnic (sense 
cost) 

Fonts de finançament: ASFG, IDAE, ICAEN 

Interrelació amb d’altres accions: 3.3.3 
 

Indicadors de seguiment: I. SOS 19 
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LÍNIA 
ESTRATÈGICA 3 ÚS EFICIENT DELS RECURSOS ECOLÒGICS I REDUCCIÓ DE LA 

CONTAMINACIÓ AMBIENTAL 

PROGRAMA                4 MINIMITZACIÓ I MILLORA DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS PRODUÏTS 

ACCIÓ/PROJECTE      1 PROGRAMA DE MINIMITZACIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS  

Àmbit:  Residus 

 

Estat d’implantació: 0 

Descripció:  
 
La planificació de la gestió dels residus municipals a Sant Feliu de Guíxols ha de partir en primer 
lloc de la prevenció de la contaminació i d’una jerarquització de les opcions de gestió encapçalades 
per la minimització de residus en origen, la valorització dels residus i finalment l’optimització dels 
sistemes de disposició del rebuig. 
 
Per assolir aquests objectius és important: 
 

• Fomentar la minimització dels residus en origen, tant a nivell dels ciutadans com dels 
principals sectors econòmics del municipi (comerços, sector hoteler,...) 

• Foment de la recollida selectiva de vidre, paper i envasos lleugers i impuls de la recollida 
selectiva dels residus orgànics 

• Foment de l’ús de la deixalleria municipal  
• Control i neteja dels abocaments incontrolats  
• Control dels abocaments de runes del municipi  
• Implantació de la planta de compostatge a Solius i millora ambiental del conjunt de les 

instal·lacions  
 

Grau de Prioritat: Alta     
 

Termini d’implantació: Curt (0-2 anys) 
 

Període d’execució: Continuat  
 

Sectors implicats: ASFG, CCBE, AVDA, DMAH 

Cost econòmic: Sense valoració Fonts de finançament: DMAH 

Interrelació amb d’altres accions: 3.4.3, 
3.4.4 
 

Indicadors de seguiment: I. SOS 2 
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LÍNIA 
ESTRATÈGICA 3 ÚS EFICIENT DELS RECURSOS ECOLÒGICS I REDUCCIÓ DE LA 

CONTAMINACIÓ AMBIENTAL 

PROGRAMA                4 MINIMITZACIÓ I MILLORA DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS PRODUÏTS 

ACCIÓ/PROJECTE      2 MILLORA DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DEL PORT (EMBARCACIONS I 
ACTIVITATS) 

Àmbit:  Residus 

 

Estat d’implantació: 0 

Descripció:  
 
Impulsar les actuacions previstes en el projecte “Ports Nets” que promou la Generalitat de 
Catalunya. Aquest projecte es base en 3 línies d’actuació: 
 
- Realització d’un diagnòstic ambiental del port, per tal de conèixer les característiques específiques de la 

generació de residus, les principals fonts de contaminació química, orgànica i bacteriològica i l’estat de la 
gestió ambiental en el port de Sant Feliu. 

- Instal·lació dels equipaments i infrastructures que minimitzin l’impacte ambiental del port i permetin la 
recollida selectiva i tractament correcte dels residus que genera l’activitat portuària. 

- Campanya de sensibilització ambiental al port.  
 

La realització del diagnòstic ambiental del port i les campanyes de sensibilització poden estar 
subvencionades integrament pel programa Ports nets que promou la Generalitat de Catalunya. 
 

Grau de Prioritat: Mitjana 
 

Termini d’implantació: Curt (0-2 anys) 
 

Període d’execució: Continuat  
 

Sectors implicats: ASFG 

Cost econòmic: Sense valoració Fonts de finançament: ASFG, PG 

Interrelació amb d’altres accions: 1.1.3. 
 

Indicadors de seguiment: I. SOS 2 
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LÍNIA 
ESTRATÈGICA 3 ÚS EFICIENT DELS RECURSOS ECOLÒGICS I REDUCCIÓ DE LA 

CONTAMINACIÓ AMBIENTAL 

PROGRAMA                4 MINIMITZACIÓ I MILLORA DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS PRODUÏTS 

ACCIÓ/PROJECTE      3 INCREMENT DE LES ÀREES D’APORTACIÓ DE RESIDUS DE SANT FELIU 

Àmbit:  Residus 

 

Estat d’implantació: 0,75 

Descripció:  
 
Per tal de millorar els nivells de recollida selectiva dels residus cal continuar millorant el servei actual de 
recollida selectiva del municipi. Tot i que dotació de contenidors de recollida selectiva de deixalles de 
Sant Feliu, mitjançant àrees d’aportació, es pot considerar òptim (<350 habitants/àrea d’aportació) cal: 
 
- Reforçar el nombre de contenidors en algunes zones urbanes. 
- Completar les àrees d’aportació existents (amb l’objectiu que cada àrea d’aportació disposi de 1 contenidor de 

paper, 1 de vidre i 1 d’envasos lleugers). 
- Incrementar la neteja exterior d’aquests contenidors (alguns tenen pintades) i reposar els contenidors avariats 

o cremats, així com incrementar la neteja de l’entorn d’aquests contenidors. 
- Per altra banda caldria replantejar un increment de la freqüència de recollida del paper i cartró i dels 

envasos lleugers, per evitar la deposició d’embalatges i caixes de cartró fora dels contenidors, sobretot als 
mesos d’estiu. 

 

Grau de Prioritat: Mitjana 
 

Termini d’implantació: Curt (0-2 anys) 
 

Període d’execució: Continuat  
 

Sectors implicats: ASFG, EC 

Cost econòmic: 12.000 € en contenidorització  Fonts de finançament: ASFG 

Interrelació amb d’altres accions: - 
 

Indicadors de seguiment: I. SOS 2 
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LÍNIA 
ESTRATÈGICA 3 ÚS EFICIENT DELS RECURSOS ECOLÒGICS I REDUCCIÓ DE LA 

CONTAMINACIÓ AMBIENTAL 

PROGRAMA                4 MINIMITZACIÓ I MILLORA DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS PRODUÏTS 

ACCIÓ/PROJECTE      4 INICI DE LA RECOLLIDA SELECTIVA DELS RESIDUS ORGÀNICS A LES LLARS 

Àmbit:  Residus  

 

Estat d’implantació: 0,25 

Descripció:  
 
La recuperació de la fracció orgànica de la brossa per evitar el seu abocament a l’abocador de 
Solius passa per la introducció, d’una banda, de la recollida selectiva de matèria orgànica al nucli i a 
les urbanitzacions. 
 
Aquesta actuació és necessària si es vol complir amb els objectius de la comarca del Baix Empordà 
(1998) i el programa de gestió de residus municipals de Catalunya 2001-2006), que preveu la 
implantació obligatòria de la recollida selectiva de la matèria orgànica a tots els municipis de més 
de 5.000 habitants per tal de recollir i aprofitar el 55 % de la fracció orgànica de la brossa l’any 
2006.  
 
A l’hora de dissenyar els punts de recollida de la fracció orgànica caldrà tenir en compte la ubicació 
i concentració dels establiments alimentaris i/o bars i restaurants, així com tenir en compte la 
recollida de la matèria orgànica durant els dies de mercat. Actualment ja s’ha iniciat –a una part del 
nucli urbà- la recollida de la fracció orgànica a les llars domèstiques.  
 

Grau de Prioritat: Alta 
 

Termini d’implantació: Curt (0-2 anys) 
 

Període d’execució: 2 anys 
 

Sectors implicats: ASFG, EC 

Cost econòmic: 100.000 €/any (1r any 200.000 
€, ja que s’inclou la contenidorització i una 
campanya de conscienciació a l’hivern i a l’estiu). 
 

Fonts de finançament: ASFG 

Interrelació amb d’altres accions: - 
 

Indicadors de seguiment: I. SOS. 2, 19 
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LÍNIA 
ESTRATÈGICA 3 ÚS EFICIENT DELS RECURSOS ECOLÒGICS I REDUCCIÓ DE LA 

CONTAMINACIÓ AMBIENTAL 

PROGRAMA                4 MINIMITZACIÓ I MILLORA DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS PRODUÏTS 

ACCIÓ/PROJECTE      5 PLA PER A LA GESTIÓ DE RUNES I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ 

Àmbit:  Residus  

 

Estat d’implantació: 0 

Descripció:  
 
L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols disposa des de l’any 1999, d’una ordenança municipal per a 
la gestió de les runes i terres que fixa les obligacions concretes del productor, alhora d’obtenir la 
llicència d’obres d’enderrocament, d’obra menor o nova construcció, pel que fa a la gestió correcta 
dels enderrocs, runes de la construcció i terres d’excavació.  Per altra banda existeix una clar dèficit 
pel que fa a disposar d’unes instal·lacions, municipals o supramunicipals, per tal de gestionar 
correctament les runes que es generen (aquest fet a provocat la presència d’un abocador alegal de 
runes i residus de construcció al sector de Vilartagues.  
 
És important que l’Ajuntament incrementi el control municipal pel que fa a la gestió de les runes i 
residus de la construcció i activi, en l’àmbit local o supramunicipal, la construcció d’un equipament 
per a la gestió correcta de les runes. En aquest sentit es proposa, més que un abocador de runes, 
la construcció d’una planta de reciclatge de runes que en permeti la seva valorització.  
  

Grau de Prioritat: Alta 
 

Termini d’implantació: Curt (0-2 anys) 
 

Període d’execució: 1 any 
 

Sectors implicats: ASFG, CCBE,  SP  

Cost econòmic: Sense valoració 
 

Fonts de finançament: DMAH, SP 

Interrelació amb d’altres accions: 3.4.1 
 

Indicadors de seguiment: - 
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LÍNIA 
ESTRATÈGICA 3 ÚS EFICIENT DELS RECURSOS ECOLÒGICS I REDUCCIÓ DE LA 

CONTAMINACIÓ AMBIENTAL 

PROGRAMA                5 MILLORA DELS RECURSOS DESTINATS A LA NETEJA VIÀRIA 

ACCIÓ/PROJECTE      1 INCREMENT DE LA FREQÜÈNCIA DE LA NETEJA VIÀRIA I MILLORA GLOBAL 
DEL SERVEI DE NETEJA 

Àmbit:  Neteja viària 

 

Estat d’implantació: 0,75 

Descripció:  
 
L’actual servei de neteja viària disposa d’una dotació d’equips i d’un servei dimensionat a les 
característiques de la ciutat. No obstant això, existeixen diversos aspectes de la neteja viària que 
caldria millorar (a banda de les actuacions de sensibilització ciutadana que contempla l’acció 
8.3.2.):  
 
En relació als excrements dels gossos a la via pública, i donat que l’Ajuntament disposa d’una 
ordenança municipal, cal emprendre les mesures informatives i, si és necessari, sancionadores per 
evitar els excrements al carrer. 
 
Tal i com especifica la mateixa concessió del servei de neteja, es proposa:  
 
- Prioritzar les intensitats de neteja viària segons el tipus i característiques dels carrers (carrers comercials i 

d’elevada freqüentació, zones industrials, zones residencials, etc.).  
- Incrementar la neteja dels trams de carrer més conflictius (tallers mecànics, restaurants i bars, etc.). 
- Millorar la neteja de zones verdes. 
- Continuar la neteja de les platges i costes 
- Incrementar la neteja dels abocaments incontrolats de torrents i rieres. 

 

Grau de Prioritat: Mitjana     
 

Termini d’implantació: Curt-mitjà (0-5 anys) 
 

Període d’execució: Continuat  
 

Sectors implicats: ASFG 

Cost econòmic: Sense avaluar Fonts de finançament: ASFG 

Interrelació amb d’altres accions: 3.5.2., 
8.3.2. 
 

Indicadors de seguiment: I. UE. 1 
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LÍNIA 
ESTRATÈGICA 3 ÚS EFICIENT DELS RECURSOS ECOLÒGICS I REDUCCIÓ DE LA 

CONTAMINACIÓ AMBIENTAL 

PROGRAMA                5 MILLORA DELS RECURSOS DESTINATS A LA NETEJA VIÀRIA 

ACCIÓ/PROJECTE      2 INCREMENT DEL CONTROL DELS EXCREMENTS DELS GOSSOS I MILLORA 
DELS PIPICANS 

Àmbit:  Neteja viària 

 

Estat d’implantació: 0,5 

Descripció:  
 
És necessari que l’ajuntament reguli d’una manera més estricta les deposicions de gossos a la via 
pública, plantejant una estratègia informativa i sancionadora: 
 
- Fase informativa als propietaris de gossos. Es proposa fer una campanya d’informació i educació 

ciutadana (l’ajuntament ha fet diferents campanyes sobre tinença d’animals domèstics), i de manera 
complementària la Policia Local pot realitzar una campanya informativa (ja s’ha fet de manera més o 
menys puntual). 

- Fase sancionadora als propietaris de gossos. Després d’una àmplia fase informativa l’Ajuntament pot 
aplicar les sancions que contempla la pròpia normativa municipal. 

 

Aplicant el criteri de “Qui contamina paga”, l’Ajuntament estudiarà les possibilitats d’implantar una 
taxa de tinença d’animals que serveixi per a pagar part del cost que suposa el servei de neteja dels 
excrements de gossos a la via pública. 
 

Grau de Prioritat: Mitjà  
 

Termini d’implantació: Curt (0-2 anys) 
 

Període d’execució: 6 mesos (fase 
informativa), continuat (fases sancionadora) 
 

Sectors implicats: ASFG, CV, CI 

Cost econòmic: 12.000 € campanya. 
Organitzatiu i/o tècnic 
 

Fonts de finançament: ASFG 

Interrelació amb d’altres accions: 3.5.2. 
 

Indicadors de seguiment: I. UE. 1 
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LÍNIA 
ESTRATÈGICA 3 ÚS EFICIENT DELS RECURSOS ECOLÒGICS I REDUCCIÓ DE LA 

CONTAMINACIÓ AMBIENTAL 

PROGRAMA                5 MILLORA DELS RECURSOS DESTINATS A LA NETEJA VIÀRIA 

ACCIÓ/PROJECTE      3 AMPLIACIÓ DE LA DOTACIÓ DE PAPERERES A LA CIUTAT 

Àmbit:  Neteja viària 

 

Estat d’implantació: 0 

Descripció:  
 
Actualment a Sant Feliu de Guíxols hi ha unes 645 papereres (600 a la ciutat i 45 a la platja). Es 
proposa renovar i ampliar el parc de papereres. Abans de col·locar les papereres és necessari que 
l’Ajuntament faci un estudi d’ubicació. Es proposa ampliar la dotació de papereres a totes els espais 
verds i places del municipi, als voltants d’equipaments municipals, als carrers comercials i zones 
residencials (1 paperera cada 50 metres) i a les zones més industrials (1 paperera cada 100 
metres)11. 
 

Grau de Prioritat: Baixa 
 

Termini d’implantació: Mitjà (3-5 anys) 
 

Període d’execució: Puntual 
 

Sectors implicats: ASFG 

Cost econòmic: 12.000 € 
 

Fonts de finançament: ASFG 

Interrelació amb d’altres accions: 3.5.1. 
 

Indicadors de seguiment: - 
 

 

                                            
11 Actualment, es compleixen aquests ràtios a la major part de la superfície urbana.  
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LÍNIA 
ESTRATÈGICA 3 ÚS EFICIENT DELS RECURSOS ECOLÒGICS I REDUCCIÓ DE LA 

CONTAMINACIÓ AMBIENTAL 

PROGRAMA                6 CONTROL I REDUICCIÓ DEL SOROLL AMBIENTAL 

ACCIÓ/PROJECTE      1 APROVACIÓ D’UNA ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DEL SOROLL 
AMBIENTAL AL MUNICIPI 

Àmbit:  Soroll 

 

Estat d’implantació: 0 

Descripció:  
 
Des dels anys vuitanta i fins a l’actualitat, Sant Feliu té aprovada una ordenança de la qualitat 
sonora del medi urbà força complerta. Recentment, el Govern de Catalunya, ha aprovat la Llei 
16/2002 de protecció contra la contaminació acústica, segons el qual els ajuntaments hauran 
d’elaborar i aprovar ordenances de regulació del soroll ambiental que suposaran un control més 
exigent dels potencials focus de contaminació acústica. 
 
Si bé s’ha de considerar positiu que l’Ajuntament, molt abans que s’aprovés la Llei, disposava ja 
d’una ordenança reguladora del soroll urbà, en aquests moments aquesta es troba desfasada i s’ha 
d’actualitzar. En aquest sentit caldria aprovar una nova ordenança municipal de soroll, seguint 
els criteris i orientacions que estableix la nova llei de soroll, i incorporant el cadastre sònic (en 
aquests moments l’ajuntament disposa d’un cadastre sònic elaborat pel Departament de Medi 
Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya que pot servir de base).  
 
Paral·lelament a l’aprovació de l’ordenança de soroll, cal que l’Ajuntament augmenti el control tant 
de les activitats12 com de la via pública per tal de vetllar pel compliment d’aquesta ordenança.  
 

Grau de Prioritat: Alta 
 

Termini d’implantació: Mitjà (3-5 anys) 
 

Període d’execució: Continuat  
 

Sectors implicats: ASFG 

Cost econòmic: Organitzatiu i/o tècnic. Fonts de finançament: ASFG, DGQA 

Interrelació amb d’altres accions: 3.6.2. 
 

Indicadors de seguiment: I. UE 8 
 

 

                                            
12 L’Ajuntament (per mitjà de l’ordenança) pot establir uns valors més restrictius del soroll de 
les activitats de l’annex II.2 i III  
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LÍNIA 
ESTRATÈGICA 3 ÚS EFICIENT DELS RECURSOS ECOLÒGICS I REDUCCIÓ DE LA 

CONTAMINACIÓ AMBIENTAL 

PROGRAMA                6 CONTROL I REDUICCIÓ DEL SOROLL AMBIENTAL 

ACCIÓ/PROJECTE      2 CONTINUACIÓ DEL PROGRAMA DEL CONTROL DE SOROLL DELS VEHICLES 

Àmbit:  Soroll 

 

Estat d’implantació: 0,75 

Descripció:  
 
Des de l’any 2003, a Sant Feliu de Guíxols es realitza un control del nivell d’emissió sonora dels 
vehicles (setmanalment, agents de la policia local fan controls a vehicles, principalment a 
motocicletes i ciclomotors).  
 
Cal continuar realitzant aquests controls (s’haurien de fer preferiblement a l’estiu i prestant especial 
atenció a les motocicletes), a l’hora que es fomenta aspectes d’educació viària relacionats amb el 
soroll tant de forma particular (en els infractors) com globalment (als alumnes de 3er d’ESO). 
 

Grau de Prioritat: Mitjana     
 

Termini d’implantació: Mig (3-5 anys) 
 

Període d’execució: Continuat  
 

Sectors implicats: ASFG (policia local) 

Cost econòmic: Organitzatiu i/o tècnic Fonts de finançament: ASFG, DGQA 

Interrelació amb d’altres accions: 2.1.3., 
3.6.1. 
 

Indicadors de seguiment: I. UE 8 
 

 

Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat  
Auditoria municipal i Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat de Sant Feliu de Guíxols 

 

68



 

LÍNIA 
ESTRATÈGICA 3 ÚS EFICIENT DELS RECURSOS ECOLÒGICS I REDUCCIÓ DE LA 

CONTAMINACIÓ AMBIENTAL 

PROGRAMA                7 PREVENCIÓ I CONTROL DELS RISCOS AMBIENTALS 

ACCIÓ/PROJECTE      1 AMPLIACIÓ I HOMOLOGACIÓ DE LA XARXA D’HIDRANTS A LES 
URBANITZACIONS 

Àmbit:  Riscos ambientals 

 

Estat d’implantació: 0,25 

Descripció:  
 
Assegurar que en cas d’incendi el nombre, la ubicació i el funcionament dels hidrants serà adequat 
en tots els casos. 
 
La llei 5/2003 contempla com una de les seves obligacions el disposar d’una xarxa d’hidrants 
homologada per a l’extinció d’incendis forestals a les urbanitzacions sense continuïtat immediata a 
la trama urbana. L’Ajuntament ha de d’instar perquè, en cas d’incendi en alguna de les 
urbanitzacions del municipi, el nombre d’hidrants i la seva situació siguin els adequats i es trobin en 
perfecte estat de funcionament per facilitar-ne l’extinció. Per tal que en moments d’emergència es 
tingui aquesta certesa es recomana dur a terme les millores pertinents. 
 
Es proposa la següent actuació: 
 
- Contactar amb la Regió d’Emergències de Girona i amb els representants de les urbanitzacions per definir 

clarament la responsabilitat de la instal·lació i dels controls periòdics dels hidrants. 
- Determinar els punts on calen nous hidrants. 
- Procedir a la seva instal·lació. 
- Elaborar un protocol de revisió de la xarxa d’hidrants. 

 
Es pot plantejar definir una responsabilitat compartida entre la companyia subministradora d’aigües 
i la Regió d’Emergències de Girona. 
 

Grau de Prioritat: Alta 
 

Termini d’implantació: Curt (0-2 anys) 
 

Període d’execució: 2 anys 
 

Sectors implicats: ASFG, EC (aigua), REG 

Cost econòmic: Tècnic Fonts de finançament: ASFG, DMAiH 

Interrelació amb d’altres accions: - 
 

Indicadors de seguiment: - 
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LÍNIA 
ESTRATÈGICA 3 ÚS EFICIENT DELS RECURSOS ECOLÒGICS I REDUCCIÓ DE LA 

CONTAMINACIÓ AMBIENTAL 

PROGRAMA                7 PREVENCIÓ I CONTROL DELS RISCOS AMBIENTALS 

ACCIÓ/PROJECTE      2 CREACIÓ DE FRANGES DE PROTECCIÓ EN LES URBANITZACIONS 

Àmbit:  Riscos ambientals 

 

Estat d’implantació: 0 

Descripció:  
 
Dotar a les urbanitzacions de franges exteriors de protecció. 
 
La llei 5/2003 de mesures de prevenció d’incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat 
immediata amb la trama urbana i que estan situades a menys de 500 m de terrenys forestals fixa 
com una de les obligacions que totes les urbanitzacions han d’estar dotades d’una franja de 
protecció de 25 m d’amplada lliure de vegetació seca i amb massa forestal aclarida. En l’actualitat 
cap de les urbanitzacions existents en el municipi de Sant Feliu de Guíxols disposa de franges de 
protecció fet que vulnera la legislació vigent. 
 
En aquest sentit es proposa la següent actuació: 
 
- Determinar quines són les urbanitzacions que incompleixen la llei. 
- Elaborar el corresponent projecte per part de les urbanitzacions   
- Seguiment municipal de l’execució de les franges de protecció. 

- Establir una línia de suport per part de l’Ajuntament en relació a la creació de franges de protecció a les 
urbanitzacions. 

Grau de Prioritat: Mitjana  
 

Termini d’implantació: Curt (0-2 anys) 
 

Període d’execució: 6 mesos 
 

Sectors implicats: SP, ASFG, REG 

Cost econòmic: Sense valoració Fonts de finançament: SP, ASFG, DMAiH 

Interrelació amb d’altres accions: - 
 

Indicadors de seguiment: - 
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LÍNIA 
ESTRATÈGICA 3 ÚS EFICIENT DELS RECURSOS ECOLÒGICS I REDUCCIÓ DE LA 

CONTAMINACIÓ AMBIENTAL 

PROGRAMA                7 PREVENCIÓ I CONTROL DELS RISCOS AMBIENTALS 

ACCIÓ/PROJECTE      3 CONTINUACIÓ DEL PLA DE MANTENIMENT DE CAMINS RURALS I 
FORESTALS  

Àmbit:  Riscos ambientals 

 

Estat d’implantació: 0,75 

Descripció:  
 
Continuar treballant en l’adequació i el condicionament dels camins rurals i pistes forestals com a 
mesura preventiva en cas d’incendis forestals.  
 
Actualment algunes de les pistes ja es troben arranjades (per exemple la pista de Sant Benet), 
mentre d’altres encara cal fer-ne les obres d’adequació necessàries per a la prevenció del risc 
d’incendis forestals. 
 
Es proposa continuar amb l’adequació i el manteniment d’aquestes pistes per tal que en cas 
d’incendi els mitjans d’extinció puguin accedir fàcilment i per tant actuar ràpidament. 
 
Per aquest motiu es proposa que periòdicament es realitzi: 
 
- Manteniment de les pistes forestals (per això cal contactar amb la Regió d’Emergències de Girona). 
- Sol·licitar la corresponent subvenció. 

- Executar les obres planificades. 
 

Grau de Prioritat: Alta 
 

Termini d’implantació: Curt (0-2 anys) 
 

Període d’execució: Continuat 
 

Sectors implicats: ASFG, REG 

Cost econòmic: Sense valoració Fonts de finançament: ASFG, DdG 

Interrelació amb d’altres accions: - 
 

Indicadors de seguiment: - 
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LÍNIA 
ESTRATÈGICA 3 ÚS EFICIENT DELS RECURSOS ECOLÒGICS I REDUCCIÓ DE LA 

CONTAMINACIÓ AMBIENTAL 

PROGRAMA                7 PREVENCIÓ I CONTROL DELS RISCOS AMBIENTALS 

ACCIÓ/PROJECTE      4 PROMOCIÓ DE LA NETEJA DE PARCEL·LES NO EDIFICADES DE LES 
URBANITZACIONS DE MUNTANYA 

Àmbit:  Riscos ambientals 

 

Estat d’implantació: 0 

Descripció:  
 
Instar als propietaris de parcel·les no edificades en les urbanitzacions perquè les mantinguin en bon 
estat de neteja i d’aquesta manera contribuir en la prevenció d’incendis forestals tal i com es 
contempla en l’article 3 de la llei 5/2003. 
 
Actualment a Sant Feliu de Guíxols la majoria de les parcel·les no edificades existents en les 
urbanitzacions no reuneixen les condicions de zona de protecció i per tant incrementen el risc 
d’incendi en el municipi. Aquestes parcel·les han d’estar lliures de vegetació seca i amb la massa 
arbòria aclarida. Per aquest motiu es proposa la següent actuació: 
 
- Convocar als propietaris de les parcel·les. 
- Requerir als propietaris perquè procedeixin a la neteja de les parcel·les. 
 
En el supòsit que els propietaris no duguin a terme els treballs de neteja requerits haurà de ser 
l’Ajuntament el responsable de la seva realització. L’Ajuntament pot recórrer a l’execució forçosa 
d’aquestes actuacions en els ternes establerts per la normativa del règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 

Grau de Prioritat: Mitjana 
 

Termini d’implantació: Mitjà (3-5 anys) 
 

Període d’execució: Continuat 
 

Sectors implicats: ASFG, PP 

Cost econòmic: Sense valoració Fonts de finançament: PP 

Interrelació amb d’altres accions: 3.7.2. 
 

Indicadors de seguiment: - 
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LÍNIA 
ESTRATÈGICA 3 ÚS EFICIENT DELS RECURSOS ECOLÒGICS I REDUCCIÓ DE LA 

CONTAMINACIÓ AMBIENTAL 

PROGRAMA                7 PREVENCIÓ I CONTROL DELS RISCOS AMBIENTALS 

ACCIÓ/PROJECTE      5 ADHESIÓ DEL MUNICIPI A UNA  AGRUPACIÓ DE DEFENSA FORESTAL 
SUPRAMUNICIPAL 

Àmbit:  Riscos ambientals 

 

Estat d’implantació: 0 

Descripció:  
 
Crear una agrupació de defensa forestal (ADF) com a mesura de prevenció d’incendis forestals. 
 
Actualment el municipi de Sant Feliu de Guíxols no està adscrit a cap ADF i tenint en compte que es 
tracta d’un municipi declarat d’alt risc d’incendi i on una quarta part de la superfície està inclosa 
dins zona PEIN, es considera interessant que l’Ajuntament s’incorpori a una ADF (per exemple a 
l’ADF Massís de Cadiretes). 
 
Les ADF són associacions que poden estar formades per propietaris forestals, ajuntaments, 
organitzacions professionals agràries, associacions de defensa de la natura o bé associacions de 
propietaris forestals legalment constituïdes. Les condicions que es requereixen per constituir una 
ADF són que hi estiguin representats un 20% dels titulars forestals o bé que la superfície agrupada 
representi un mínim del 30% de la superfície forestal del municipi. 
 
 

Grau de Prioritat: Alta 
 

Termini d’implantació: Mitjà (3-5 anys) 
 

Període d’execució: 2 anys 
 

Sectors implicats: ASFG, PF i SARPIF, ADF 

Cost econòmic: Organitzatiu i/o tècnic Fonts de finançament: ASFG, DdG, DMAiH 

Interrelació amb d’altres accions: - 
 

Indicadors de seguiment: - 
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LÍNIA 
ESTRATÈGICA 3 ÚS EFICIENT DELS RECURSOS ECOLÒGICS I REDUCCIÓ DE LA 

CONTAMINACIÓ AMBIENTAL 

PROGRAMA                7 PREVENCIÓ I CONTROL DELS RISCOS AMBIENTALS 

ACCIÓ/PROJECTE      6 IMPLANTACIÓ D’UN PROGRAMA DE NETEJA I CONSERVACIÓ DE LES LLERES 
PÚBLIQUES  

Àmbit:  Riscos ambientals / Medi Natural 

 

Estat d’implantació: 0 

Descripció:  
 
Implantar un programa de neteja i condicionament de les lleres municipals, per tal d’evitar 
qualsevol risc d’inundacions, però amb el criteri de mantenir i conservar la vegetació de ribera. 
 
Es proposa la següent actuació: 
 
- Elaborar un inventari de les lleres a arranjar i netejar periòdicament, 
- Demanar la corresponent subvenció, i 
- Dur a terme les obres de condicionament. 

 
Es proposa realitzar les tasques de manteniment de manera manual evitant la maquinària pesant 
que pugui alterar la pròpia llera i amb l’objectiu de conservar els valors naturals de les rieres del 
municipi. 
 

Grau de Prioritat: Mitjana 
 

Termini d’implantació: Curt (0-2 anys) 
 

Període d’execució: Continuat 
 

Sectors implicats: ASFG, ACA 

Cost econòmic: Organitzatiu i/o tècnic (ASFG)  Fonts de finançament: ASFG, ACA 

Interrelació amb d’altres accions: 8.3.1. 
 

Indicadors de seguiment: - 
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LÍNIA 
ESTRATÈGICA 3 ÚS EFICIENT DELS RECURSOS ECOLÒGICS I REDUCCIÓ DE LA 

CONTAMINACIÓ AMBIENTAL 

PROGRAMA                7 PREVENCIÓ I CONTROL DELS RISCOS AMBIENTALS 

ACCIÓ/PROJECTE      7 
COMPROVACIÓ DE LES MESURES DE SEGURETAT EN EDIFICIS DE 
TITULARITAT PÚBLICA I/O GESTIÓ MUNICIPAL I DE TITULARITAT 
PARTICULAR 

Àmbit:  Riscos ambientals / Gestió municipal 

 

Estat d’implantació: 0 

Descripció:  
 
Detectar possibles mancances de seguretat i poder actuar construint/instal·lant la totalitat de 
mesures necessàries en els diferents edificis públics (de titularitat i/o gestió municipal i privada). 
 
La responsabilitat municipal relativa a la seguretat en edificis de concurrència pública de titularitat 
i/o gestió municipal fa recomanable la comprovació de les mesures de què aquests disposen, la 
detecció de possibles mancances i l’actuació de correcció immediata. 
 
Per aquest motiu es proposa: 
 
- Decidir amb la major celeritat quin/s tècnic/s hauran de participar en aquesta acció. 
- Fer una relació d’edificis a estudiar. 
- Comprovar les mesures de seguretat de què disposa cada edifici. 
- Detectar les possibles mancances de seguretat. 
- Determinar les actuacions de correcció o clausura a dur a terme. 
- Prendre les mesures correctores immediatament. 

 
Aquesta acció es pot incloure dins el Pla Municipal d’equipaments i serveis municipals. 
 
En relació amb els edificis de concurrència pública però de titularitat/gestió privada es fa 
recomanable que els seus titulars comprovin les mesures de què aquests disposen, detectin 
possibles mancances i emprenguin les actuacions de correcció pertinents. 
 
Per aquest motiu es proposa: 
 
- Que l’Ajuntament faci una relació dels edificis d’assistència pública de titularitat privada a estudiar. 
- L’Ajuntament sol·liciti als propietaris una comprovació de les mesures de què disposa cada edifici, la 

detecció de possibles mancances de seguretat i la determinació de les actuacions de correcció a dur a 
terme immediatament. 

 

Grau de Prioritat: Mitjana 
 

Termini d’implantació: Mitjà (3-5 anys) 
 

Període d’execució: 1 any 
 

Sectors implicats: ASFG, SP 

Cost econòmic: Organitzatiu i/o tècnic (ASFG)  Fonts de finançament: ASFG, SP 

Interrelació amb d’altres accions: 3.2.1., 
3.3.1 
 

Indicadors de seguiment: - 
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2.4. LÍNIA ESTRATÈGICA 4: PROMOURE UNA ECONOMIA 
MODERNA, DIVERSA I RESPECTUOSA AMB L’ENTORN 
 
En l’actual marc de 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 d’una banda en la 
diversificació del teixit econòmic del municipi, i de l’altre en fomentar un turisme de 
qualitat i al màxim de desestacionalitzat.  
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LÍNIA 
ESTRATÈGICA 4 PROMOURE UNA ECONOMIA MODERNA, DIVERSA I RESPECTUOSA AMB 

L’ENTORN 

PROGRAMA                1 IMPULS D’INSTRUMENTS PEL DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I SOCIAL 

ACCIÓ/PROJECTE      1 IMPULS DEL CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL DE SANT FELIU DE GUÍXOLS I 
CREACIÓ D’UN PACTE LOCAL PER A L’OCUPACIÓ  

Àmbit:  Promoció Econòmica i mercat de treball

 

Estat d’implantació: 0,25 

Descripció:  
 
Sant Feliu de Guíxols compta amb un Consell Econòmic i Social, constituït a l’any 1995. Actualment 
la seva activitat es troba totalment aturada i la seva estructura era poc operativa. Es proposa 
impulsar el Consell Econòmic i Social, i la creació d’un Pacte Local per a l’Ocupació, format 
únicament per l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, representants del teixit empresarial del 
municipi i les organitzacions sindicals més representatives de la ciutat, com a instrument operatiu.  
 
Els principals objectius i funcions del Pacte Local seran:  
 
- Esdevenir un punt de trobada i intercanvi d’¡nformació entre l’entitat local, els agents empresarials i 

sindicals. 
- Millorar quantitativament i qualitativament els nivells d'ocupació existent. 
- Reduir l'atur, tot donant prioritat a una política d'ocupació integral, dirigida sobretot a aquells col·lectius 

amb majors dificultats d'inserció i estabilitat laboral. 
- Promoure la igualtat d'oportunitats.  
- Modernitzar el teixit productiu, per mitjà de la promoció de noves activitats generadores d'ocupació i 

d'innovació tecnològica.  

- Millorar els nivells d'educació i formació, tenint en compte les necessitats formatives de teixit econòmic de 
la ciutat.  

- Consolidar un context de confiança i cooperació. 
- Aconseguir que les actuacions iniciades pel pacte parteixin del consens i concertació dels agents implicats 
 

Grau de Prioritat: Mitjana 
 

Termini d’implantació: Curt (0-2 anys) 
 

Període d’execució: Continuat  
 

Sectors implicats:  ASFG, SC, SI, SIN 
 

Cost econòmic: Organitzatiu i/o tècnic 
 

Fonts de finançament: ASFG 
 

Interrelació amb d’altres accions: 4.1.3. 
 

Indicadors de seguiment: I. SOS 14, 15 
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LÍNIA 
ESTRATÈGICA 4 PROMOURE UNA ECONOMIA MODERNA, DIVERSA I RESPECTUOSA AMB 

L’ENTORN 

PROGRAMA                1 IMPULS D’INSTRUMENTS PEL DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I SOCIAL 

ACCIÓ/PROJECTE      2 
CREACIÓ D’UNA ÀREA D’ESTUDIS I TREBALLS SOBRE LES NECESSITATS 
FORMATIVES, EL MERCAT DE TREBALL I ELS SECTORS ECONÒMICS D’ÀMBIT 
SUPRAMUNICIPAL 

Àmbit:  Promoció Econòmica i mercat de treball

 

Estat d’implantació: 0 

Descripció:  
 
Tot i que actualment des de l’Agència de Desenvolupament Local de Sant Feliu de Guíxols ja s’està 
treballant en estudis locals sobre el mercat de treball i les activitats econòmiques del municipi, 
aquesta actuació proposa –a mig termini- crear una Àrea d’Estudis i Treballs d’àmbit supramunicipal 
que tingui com a principals funcions:  
 
- Analitzar i dictaminar en matèria econòmica i social, l'evolució del mercat de treball per tal de poder 

planificar les propostes i les polítiques actives per ajudar a la formació i a l'orientació professional.  
- Realitzar treballs d’investigació més concrets (estudis sectorials, sobre contractació, situacions 

puntuals,...).  

 
L’àmbit d’aquesta àrea pot coincidir amb la que delimiten els municipis de la Vall d’Aro (Castell-
Platja d’Aro, Llagostera, Sant Feliu de Guíxols i Sant Cristina d’Aro)13, essent promoguda pels 
municipis, el Consell Comarcal, els sindicats majoritaris i les associacions empresarials. 
 

Grau de Prioritat: Mitjana 
 

Termini d’implantació: Mitjà (3-5 anys) 
 

Període d’execució: Continuat  
 

Sectors implicats: ASFG, AVDA, SE, SIN, CCBE. 

Cost econòmic: Recursos humans 20.000 
€/any. Recursos materials: programa i aplicació 
informàtica, instruments de comunicació 
(butlletí, pg. web,...): 6.000 €.  
 

Fonts de finançament: ASFG, AVDA, DdG, 
DTiI, CCBE 

Interrelació amb d’altres accions: - 
 

Indicadors de seguiment: I. SOS 14, 15 
 

 
 
 
 

                                            
13 En qualsevol cas hauria de coincidir en el futur Pacte Territorial o Local per a l’Ocupació i la 
promoció econòmica d’aquesta zona.  
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LÍNIA 
ESTRATÈGICA 4 PROMOURE UNA ECONOMIA MODERNA, DIVERSA I RESPECTUOSA AMB 

L’ENTORN 

PROGRAMA                1 IMPULS D’INSTRUMENTS PEL DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I SOCIAL 

ACCIÓ/PROJECTE      3 PARTICIPACIÓ EN PROJECTES DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I SOCIAL 
D’ÀMBIT SUPRAMUNICIPAL 

Àmbit:  Promoció Econòmica i mercat de treball

 

Estat d’implantació: 0 

Descripció:  
 
Tot i que actualment, l’ens encarregat de la promoció econòmica de Sant Feliu té un àmbit local 
(Agència de Desenvolupament Local de Sant Feliu de Guíxols), cal mantenir la participació del 
municipi de Sant Feliu de Guíxols en els diferents projectes o organismes d’àmbit supramunicipal, 
tant en relació amb la promoció turística, com de dinamització econòmica de la zona. Algunes de 
les entitats supramunicipals que estan treballant aspectes que afecten a Sant Feliu de Guíxols tant 
en la vessant de promoció turística de la zona, com d’alguna de les seves qualitats (senderisme, 
rutes BTT, oferta museística, gastronomia,...) són:  
 
- el Consell Comarcal del Baix Empordà,  
- l’Associació de Turisme Rural del Baix Empordà,  
- el Patronat de Turisme de la Costa Brava,  
- el Turisme Nàutic Costa Brava, 
- ...  

 

Grau de Prioritat: Mitjana     
 

Termini d’implantació: Mitjà-llarg (3-10 anys) 
 

Període d’execució: Continuat 
 

Sectors implicats: ASFG, CCBE, ATRBE, PTCB, 
TNCB 
 

Cost econòmic: Sense avaluar Fonts de finançament: ASFG, CCBE, ATRBE, 
PTCB, TNCB 
 

Interrelació amb d’altres accions: - 
 

Indicadors de seguiment: I. SOS 14, 15 
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LÍNIA 
ESTRATÈGICA 4 PROMOURE UNA ECONOMIA MODERNA, DIVERSA I RESPECTUOSA AMB 

L’ENTORN 

PROGRAMA                2 FOMENT DEL TREBALL 

ACCIÓ/PROJECTE      1 IMPULS D’UN PLA CONTRA L’EXCLUSIÓ SOCIAL EN L’ÀMBIT DEL TREBALL 

Àmbit:  Promoció Econòmica i mercat de treball

 

Estat d’implantació: 0,5 

Descripció:  
 
Aquesta proposta inclou tot un seguit d’actuacions adreçades a fomentar evitar l’exclusió social en 
l’àmbit del treball, i té per objectius: millorar el coneixement de les situacions d’exclusió social en 
relació amb la formació i el mercat de treball, garantir el principi d’igualtat de gènere en l’accés al 
treball i en les seves condicions, i orientar als col·lectius implicats (igualtat home-dona, població 
immigrant, persones majors de 50 anys en situació d’atur,...) que vulguin incorporar-se al mercat 
de treball. Per tal de complir aquests objectius, cal engegar diverses actuacions transversals, 
d’entre les quals cal incloure:  
 
1. Realitzar cursos de formació ocupacional adaptats a les necessitats dels col·lectius en risc d’exclusió i al 

mercat de treball del municipi. 
2. Impulsar mòduls de formació professional adaptats a la realitat econòmica del territori  
3. Potenciar la preformació sobre la incorporació de la dona al mercat laboral com a realització personal 

(més que com una ajuda a l’economia familiar). 
4. Impulsar mesures per tal que els col·lectius en situació de precarietat accedeixin a un lloc de treball. 
5. Afavorir la inserció professional dels adults sense experiència laboral o que vulguin treballar després d’un 

llarg període d’inactivitat.  
6. Fomentar l’autoocupació i la cultura emprenedora. 
7. Fomentar a les empreses la formació permanent per tal que les dones accedeixin a llocs de treball de més 

qualificació i responsabilitat.  
8. Promoure que les condicions laborals facilitin la conciliació de les responsabilitats familiars, personals i 

laborals.  
9. Implantar els criteris anteriors en l’administració local. 

 

Grau de Prioritat: Alta  
 

Termini d’implantació: Curt (0-2 anys) 
 

Període d’execució: Continuat  
 

Sectors implicats: PLOSFG, AD, AAVV, SSAP 

Cost econòmic: Sense avaluar (integrat en 
d’altres accions) 
 

Fonts de finançament: ASFG 

Interrelació amb d’altres accions: 4.1.2, 
4.2.2, 4.2.3 i 4.3.1. 
 

Indicadors de seguiment: I. SOS 17 
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LÍNIA 
ESTRATÈGICA 4 PROMOURE UNA ECONOMIA MODERNA, DIVERSA I RESPECTUOSA AMB 

L’ENTORN 

PROGRAMA                2 FOMENT DEL TREBALL 

ACCIÓ/PROJECTE      2 IMPLANTACIÓ D’UN PROGRAMA DE FORMACIÓ LABORAL INTEGRAL 

Àmbit:  Promoció Econòmica i mercat de treball

 

Estat d’implantació: 0,25 

Descripció:  
 
Aquest projecte, entén la formació laboral des de diferents vessants. Per tant, s’augmentarà l’actual 
formació laboral i es potencia la realització de cursos de formació en capital humà, formació 
ocupacional i formació en reciclatge.  
 

1. Formació en capital humà. Impulsar diferents cursos aprofitant entre d’altres l’existència de l’escola 
universitària dins del municipi. Es proposa realitzar cursos de formació d’investigadors i tecnòlegs, 
formació dual (com a tècnic i gestor a la vegada), creació i consolidació de màsters i càtedres 
universitàries, reordenació de l’oferta de formació reglada,... 
2. Formació ocupacional adreçat a persones aturades. Aquesta actuació es realitzarà per mitjà d’un 
programa de Tallers d’Ocupació14 (per aquelles persones en atur majors de 45 anys), programes de 
formació ocupacional en general (informàtica, comptabilitat bàsica,...) i programes de formació 
ocupacional per a joves (vegeu l’acció 4.2.4.).  
3. Formació en reciclatge tècnic. Per mitjà de cursos no sectorials (per exemple sobre noves formes 
de producció, noves tecnologies,...), cursos de formació en reciclatge empresarial (cal prioritzar el 
tipus de cursos a realitzar i el sector empresarial aquí van adreçats), un programa de formació 
específic per la millora de la qualificació dels treballadors del sector turístic (processos de cuina, 
processos de servei, administració d'establiments de restauració, llengua estrangera, processos de 
pastisseria i forn, màrqueting" en restauració, relacions en l'entorn de treball,...) i un programa de 
formació específic per la millora i dinamització del comerç urbà.   

 

Grau de Prioritat: Alta 
 

Termini d’implantació: Curt (0-2 anys) 
 

Període d’execució: Continuat 
 

Sectors implicats: ASFG, SIN, SE 

Cost econòmic: 60.000 €/any  Fonts de finançament: FORCEM, CCSFG, DTiI 
(OTG), ASFG  
 

Interrelació amb d’altres accions: 4.2.4 i 
programes 4.4 i 4.5. 
 

Indicadors de seguiment: I. SOS 17 
 
 

 

                                            
14 A l’any 2003 es va fer un taller d’ocupació d’auxiliars de geriatria. 
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LÍNIA 
ESTRATÈGICA 4 PROMOURE UNA ECONOMIA MODERNA, DIVERSA I RESPECTUOSA AMB 

L’ENTORN 

PROGRAMA                2 FOMENT DEL TREBALL 

ACCIÓ/PROJECTE      3 MILLORA DEL SERVEI I LA GESTIÓ DE LA BORSA  DE TREBALL 

Àmbit:  Promoció Econòmica i mercat de treball

 

Estat d’implantació: 0,75 

Descripció:  
 
L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols està impulsant un Servei d’Ocupació Municipal (SOM)15 que 
té per objectiu dinamitzar el mercat de treball dins del municipi. Aquesta és una borsa de gestió de 
l’oferta i la demanda laboral, tot i que en ocasions la base de dades (sobretot de la demanda) es 
troba poc actualitzada. Aquesta actuació proposa destinar més recursos en la gestió de l’oferta i la 
demanda, i incloure dins de la borsa totes aquelles persones que volen millorar el seu lloc de 
treball. 
 
A l’hora, també es proposa que s’obri una via digital de consulta i gestió de la borsa digital on els 
propis agents implicat (tant d’oferta com de demanda) retroalimentin la borsa de treball.  
 

Grau de Prioritat: Mitjana 
 

Termini d’implantació: Curt (0-2 anys) 
 

Període d’execució: Continuat  
 

Sectors implicats: ASFG, CI, SE, SC 
 

Cost econòmic:  1 tècnic + 3.000 € suport 
informàtic 
 

Fonts de finançament: ASFG, DTiI 

Interrelació amb d’altres accions: 4.2.2. Indicadors de seguiment: I. SOS 17 
 

 
 
 
 

                                            
15 Actualment hi ha unes 2.700 inscripcions i només el 1er trimestre de 2004 s’ha gestionat 
unes 50 ofertes de treball. 

Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat  
Auditoria municipal i Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat de Sant Feliu de Guíxols 

 

82



 

LÍNIA 
ESTRATÈGICA 4 PROMOURE UNA ECONOMIA MODERNA, DIVERSA I RESPECTUOSA AMB 

L’ENTORN 

PROGRAMA                2 FOMENT DEL TREBALL 

ACCIÓ/PROJECTE      4 POTENCIACIÓ DE L’EDUCACIÓ I LA INSERCIÓ DELS JOVES AL MERCAT 
LABORAL 

Àmbit:  Promoció Econòmica i mercat de treball

 

Estat d’implantació: 0 

Descripció:  
 
Engegar un programa de formació i ocupació dirigit als joves en situació d’atur. Aquest programa 
es concretarà fonamentalment amb la creació d’una Escola Taller i impulsant Programes de 
Garantia Social.  
 
L’Escola Taller, estarà promoguda per l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols (partint d’una 
necessitat de l’àrea d’urbanisme16) i cofinançada pel Departament de Treball i el Fons Social 
Europeu. Durant dos anys, els joves aprenen un ofici amb demanda en el mercat laboral tot 
treballant en la recuperació del patrimoni arquitectònic, cultural i natural de la ciutat.  
 
Els Programes de Garantia Social (PGS) són el conjunt d'ofertes formatives no reglades que tenen 
la finalitat de proporcionar una formació bàsica i professional que permeti als joves que no han 
aprovat l'Ensenyament Secundari Obligatori (ESO) incorporar-se al mercat laboral o accedir als 
Cicles Formatius de Grau Mitjà a través de la prova d'accés específica que poden fer les persones 
majors de 17 anys. La durada dels Programes de Garantia Social és variable, entre 650 i 900 hores. 
Alguns dels oficis que es poden aprendre són: lampisteria, instal·lacions de telefonia i televisió, 
cuina, restaurant i bar, jardineria, manteniment, mecànica, fusteria metàl·lica, arts gràfiques,...  
 

Grau de Prioritat: Alta 
 

Termini d’implantació: Curt-mitjà (0-5 anys) 
 

Període d’execució: Continuat 
 

Sectors implicats: IES, Col·legi Sant Josep 

Cost econòmic: 150.000 €/any Fonts de finançament: ASFG, DTiI, FEUE, 
ASFG 

Interrelació amb d’altres accions: 4.2.1., 
4.2.2. 
 

Indicadors de seguiment: I. SOS 17 
 

 
 
 

                                            
16 En aquest sentit caldria que des de l’Àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament de Sant Feliu de 
Guíxols es disposés de tot un seguit d’actuacions de rehabilitació d’equipaments públics o d’un 
espai públic que es podria arreglar per mitjà d’una Escola Taller.  
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LÍNIA 
ESTRATÈGICA 4 PROMOURE UNA ECONOMIA MODERNA, DIVERSA I RESPECTUOSA AMB 

L’ENTORN 

PROGRAMA                2 FOMENT DEL TREBALL 

ACCIÓ/PROJECTE      5 POTENCIACIÓ DE LES NOVES OCUPACIONS DE FUTUR 

Àmbit:  Promoció Econòmica i mercat de treball

 

Estat d’implantació: 0,5 

Descripció:  
 
Des de l’Àrea de Desenvolupament Local es donarà prioritat en els diferents serveis que gestioni, a 
aquelles activitats considerades com a noves ocupacions de futur, i per tant a potenciar en un 
municipi com Sant Feliu de Guíxols. Tot i que cal definir i acotar amb un major detall, algunes 
d’aquestes activitats a potenciar poden ser:  
 
- Promotor/a d'activitats esportives (senderisme, les rutes a cavall o en bicicleta) a l’entorn natural de Sant 

Feliu. 
- Promotor/a de salut. 
- Animador/a sociocultural (per exemple com a monitor vacacional en hotels i platges i com a monitor de 

lleure en l’entorn natural). 
- Tècnic de control de qualitat dels aliments. 
- Consultor/a informàtic/a. 
- Dissenyador/a d'entorns web. 
- Decorador/a d'aparadors. 
- Intèrpret. 

- Millora del servei / qualitat del sector comercial17. 
 

Grau de Prioritat: Mitjana 
 

Termini d’implantació: Curt (0-2 anys) 
 

Període d’execució: Continuat  
 

Sectors implicats: ASFG, CI 
 

Cost econòmic: Variable (segons les iniciatives 
empreses) 
 

Fonts de finançament: DTiI, DE (Institut Català 
de les Noves Professions), ASFG 

Interrelació amb d’altres accions: 4.3.1., 
4.3.2. 
 

Indicadors de seguiment: I. SOS 15, 17 
 

 

                                            
17 Actualment hi ha el projecte de crear -de manera conjunta amb l’Associació de Comerciants- 
un servei de transport de les compres al domicili particular. 
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LÍNIA 
ESTRATÈGICA 4 PROMOURE UNA ECONOMIA MODERNA, DIVERSA I RESPECTUOSA AMB 

L’ENTORN 

PROGRAMA                3 CREACIÓ DE NOVES EMPRESES I MILLORA DEL SERVEI DIRIGIT AL TEIXIT 
EMPRESARIAL EXISTENT 

ACCIÓ/PROJECTE      1 CONSOLIDACIÓ DEL PLA D’AUTOOCUPACIÓ I NOUS EMPRENEDORS 

Àmbit:  Promoció Econòmica i mercat de treball

 

Estat d’implantació: 0,75 

Descripció:  
 
L’Àrea de Desenvolupament Local de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols disposa d’una important 
línia de treball en relació amb l’autoocupació i el foment de nous emprenedors.  
 
Aquesta actuació proposa mantenir i potenciar el servei d’autoocupació per tal de donar suport als 
emprenedors que volen crear la seva pròpia empresa mitjançant l’aprofitament d’una oportunitat de 
negoci i la posta en marxa d’un projecte empresarial. Aquest servei ha d’estar gestionat per un tècnic 
de promoció econòmica especialitzat en la creació d’empreses (actualment ja n’hi ha un), i 
principalment aquest servei consistirà en: 
 
- Diagnosi de la idea empresarial i disseny del pla de treball. 
- Assessorament personalitzat per a l’elaboració del pla d’empresa. 
- Recolzament en la recerca de recursos. 
- Programa municipal d'Incentius a la Inversió, Innovació i Creació d'Ocupació. 
- Formació especialitzada en creació d’empreses.  
 
De forma paral·lela a l’actuació anterior cal promocionar i difondre la cultura emprenedora per mitjà 
de les següents actuacions:  
 
- Seminaris de sensibilització. 
- Tallers de formació. 
- Mòdul formatiu sobre la creació d’empreses. 
- Jornades de sensibilització sobre la creació d’empreses.  
- Sensibilització a les institucions públiques. 
- Difusió i màrqueting per estimular la creació d’empreses. 
- Sessions de treball amb entitats empresarials, de comerciants i sindicats. 
 
Finalment, es proposa continuar amb la promoció de la cultura emprenedora als centres 
educatius18:  
 
- Xerrades als centres sobre el que vol dir i representa l’autoocupació i el treball per compte propi.  
- Participar en els crèdits existents de creació d’empreses. 
 

Grau de Prioritat: Alta     
 

Termini d’implantació: Curt-mitjà (3-5 anys) 
 

Període d’execució: Continuat  
 

Sectors implicats: ASFG, IES, SE, SC 
 

Cost econòmic: 1-2 tècnics Fonts de finançament: ASFG, GENCAT (Servei 
d’Autoempresa). 
 

                                            
18 Des l’Àrea de Comerç i Indústria de l’Ajuntament, fa dos anys que impulsa un curs de Creació 
d’un Pla d’empresa a l’IES Sant Feliu, per tal de fomentar l’emprenedor. Aquesta experiència es 
valora positivament i cal donar-li continuïtat. 
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Interrelació amb d’altres accions: - 
 

Indicadors de seguiment: I. SOS 15, 16 
 

 
 

LÍNIA 
ESTRATÈGICA 4 PROMOURE UNA ECONOMIA MODERNA, DIVERSA I RESPECTUOSA AMB 

L’ENTORN 

PROGRAMA                3 CREACIÓ DE NOVES EMPRESES I MILLORA DEL SERVEI DIRIGIT AL TEIXIT 
EMPRESARIAL EXISTENT 

ACCIÓ/PROJECTE      2 
CREACIÓ D’UN VIVER D’EMPRESES QUE FACILITI L’INICI DE L’ACTIVITAT A 
NOUS EMPRENEDORS EN SECTORS D’INTERÈS PEL DESENVOLUPAMENT DEL 
TERRITORI 

Àmbit:  Promoció Econòmica i mercat de treball

 

Estat d’implantació: 0,25 

Descripció:  
 
Per tal de dinamitzar l’activitat empresarial local i millorar l’accés a l’ocupació, des de l’Oficina de 
Desenvolupament Local es crearà un viver d’empreses del sector terciari. Aquest servei ja disposa 
d’un espai que compta amb 7 despatxos i un espai de serveis comuns, també existeix un reglament 
de funcionament i s’ha definit una proposta de preu pel lloguer. Els serveis que s’oferirà des del 
viver d’empreses seran entre d’altres:  
 
- Suport en l’elaboració del Pla d’Empresa com a document de treball previ a la posada en marxa de 

l’activitat. 
- Assessorament global (jurídic, organitzatiu, financer, sobre el producte o servei). 
- Cessió de locals de serveis i locals industrials, i de serveis comuns (sala de reunions, telèfon, fax, adreça 

electrònica, domiciliació d’empreses, servei de neteja comú, servei de suport administratiu,...).  
- Assistència tècnica de l’evolució del projecte.  
- Establir les bases per assegurar el desenvolupament i la continuïtat de l’empresa tant a dins com a fora 

del Viver d'Empreses.  
- Obtenció de finançament preferencial per al projecte. 
- Organització de seminaris o jornades formatives. 
- Quan una empresa abandona el viver (al cap de 2-3 anys) cal un assessorament i seguiment tècnic.  

 
A mig termini es proposa destinar un espai del viver d’empreses en un centre de recursos 
compartits19. Aquest espai ha de comptar amb diferents ordinadors, accés a Internet a tothom, 
actuar com a punt de suport per als treballadors que utilitzen les noves tecnologies de la informació 
(teletreball), impulsar l'aparició de noves empreses en aquest camp, a banda d’interaccionar 
positivament amb la resta de les activitats ubicades al viver d’empreses i apropar el sector 
empresarial a les TIC’s (Tecnologies de la Informació i Comunicació).  
 
Finalment, en una segona fase està en projecte fer un viver industrial amb 4 tallers. 
 

Grau de Prioritat: Alta     
 

Termini d’implantació: 1ª fase Curt (0-2 anys) 
 

Període d’execució: Continuat  
 

Sectors implicats: ASFG 
 

                                            
19 Vegeu la pàgina web del telecentre de Ribes de Freser (www.televall.com ),  del telecentre 
de Sant Bartomeu del Grau (www.telecentresbg.net ) i del centre de Teletreball del Pla de 
l’Estany (http://www.plaestany.org/telestany);   
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Cost econòmic: 1ª fases: 60.000 €. 2ª fase: 
Centre de recursos compartits 15.000 € 
(equipaments informàtics) i 18.000 €/any 
(recursos humans) 

Fonts de finançament: ASFG, FEUE, DURSI, 
DTiI (CIDEM) 

Interrelació amb d’altres accions: - 
 

Indicadors de seguiment: I. SOS 14, 15, 16, 
17 
 

 
 

LÍNIA 
ESTRATÈGICA 4 PROMOURE UNA ECONOMIA MODERNA, DIVERSA I RESPECTUOSA AMB 

L’ENTORN 

PROGRAMA                3 CREACIÓ DE NOVES EMPRESES I MILLORA DEL SERVEI DIRIGIT AL TEIXIT 
EMPRESARIAL EXISTENT 

ACCIÓ/PROJECTE      3 IMPLANTACIÓ D’EMPRESES DELS SECTORS DELS NOUS FILONS D’OCUPACIÓ 

Àmbit:  Promoció Econòmica i mercat de treball

 

Estat d’implantació: 0 

Descripció:  
 
El projecte de Nous Filons d’Ocupació (NFO) han de contenir mesures adreçades a la creació de 
llocs de treball en el marc dels nous filons d'ocupació i tenir un àmbit d'actuació territorial o 
sectorial. 
 
Els projectes d'àmbit sectorial, hauran d'emmarcar-se en algun dels quatre sectors d'actuació 
marcats per la Comissió Europea: Serveis de la vida diària, Serveis de millora del marc de vida, 
Serveis culturals i del lleure o Serveis del medi ambient.  
 
Els projectes d'àmbit territorial podran pertànyer a un o dos sectors d'actuació, però hauran de 
definir amb precisió el seu àmbit territorial. Són accions subvencionables  
 

1) Estudis, difusió i seminaris per a la promoció dels projectes de nous filons d'ocupació,  
2) Formació ocupacional per a aturats,  
3)  Creació directa de llocs de treball,  
4) Formació en el lloc de treball, i  
5) Estimulació de la demanda. 

 

En un territori com Sant Feliu de Guíxols pot ser recomanable continuar amb la promoció de nous 
filons d’ocupació en relació amb l’atenció a les persones, tasques de preservació i millora del medi 
natural i energies renovables. 
  

Grau de Prioritat: Mitjana 
 

Termini d’implantació: Curt (0-2 anys) 
 

Període d’execució:Continuat 
 

Sectors implicats: ASFG 
 

Cost econòmic: Sense avaluar Fonts de finançament: DTiI, ASFG 

Interrelació amb d’altres accions: - 
 

Indicadors de seguiment: I. SOS 15, 17 
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LÍNIA 
ESTRATÈGICA 4 PROMOURE UNA ECONOMIA MODERNA, DIVERSA I RESPECTUOSA AMB 

L’ENTORN 

PROGRAMA                3 CREACIÓ DE NOVES EMPRESES I MILLORA DEL SERVEI DIRIGIT AL TEIXIT 
EMPRESARIAL EXISTENT 

ACCIÓ/PROJECTE      4 CREACIÓ D’UN DIRECTORI DE LOCALS COMERCIALS I NAUS INDUSTRIALS 
EXISTENTS 

Àmbit:  Promoció Econòmica i mercat de treball

 

Estat d’implantació: 0 

Descripció:  
 
Per tal d’afavorir l’establiment de nous comerços i d’establiments industrials a Sant Feliu de Guíxols, 
es crearà un directori dels locals comercials i les naus industrials existents, amb informació sobre 
les seves característiques, el preu, l’estat de conservació,... Aquesta base de dades serà consultable 
al propi Ajuntament i a través de la seva pàgina web. Per l’actualització d’aquesta base de dades, 
caldrà un diàleg fluid entre l’Àrea de Desenvolupament Local, les diferents immobiliàries de Sant 
Feliu de Guíxols i el sector privat. 
 
Aquest servei és únicament un de punt d’informació, per posar en contacte l’interessat i la 
immobiliària o propietari del local.  
 

Grau de Prioritat: Mitjana 
 

Termini d’implantació: Curt (0-2 anys) 
 

Període d’execució: Continuat 
 

Sectors implicats: SCONS, immobiliàries 
 

Cost econòmic: Crear, mantenir i actualitzar la 
base de dades 
 

Fonts de finançament: ASFG 

Interrelació amb d’altres accions: - 
 

Indicadors de seguiment: I. SOS 14, 16 
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LÍNIA 
ESTRATÈGICA 4 PROMOURE UNA ECONOMIA MODERNA, DIVERSA I RESPECTUOSA AMB 

L’ENTORN 

PROGRAMA                4 IMPULS I MILLORA DEL TEIXIT COMERCIAL DE SANT FELIU DE GUÍXOLS 

ACCIÓ/PROJECTE      1 CONTINUACIÓ I POTENCIACIÓ DEL PLA DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL 
INICIAT A SANT FELIU DE GUÍXOLS 

Àmbit:  Promoció Econòmica i mercat de treball

 

Estat d’implantació: 0,75 

Descripció:  
 
A l’any 2000, es va elaborar un Pla per Dinamitzar el comerç del municipi 2001-2004, amb el suport 
de l’Ajuntament i de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Sant Feliu de Guíxols. Algunes 
de les actuacions previstes en el pla ja s’han posat en pràctica (borsa de treball, cursos 
especialitzats,...), per contra moltes d’altres qüestions es troben més encallades.  
 
Aquesta actuació proposa continuar desenvolupant el Pla, i des de les associacions de comerciants 
(associació de Comerciants Centre Ciutat, associació de Comerciants de la Rambla Generalitat i 
comerciants Associats de Vilartagues) continuar impulsant aquest projecte, estendre’l a tot al 
municipi, impulsar la rehabilitació urbanística de les diferents zones industrials i mantenir els
recursos humans i materials que fins al moment es destinaven al pla de dinamització. 
 

Grau de Prioritat: Alta     
 

Termini d’implantació: Curt (0-2 anys) 
 

Període d’execució: Continuat 
 

Sectors implicats: AC 
 

Cost econòmic: 20.000 €/any Fonts de finançament: SC, ASFG, CCSFG, 
FEUE, DCTC 
 

Interrelació amb d’altres accions: 4.2.2. 
 

Indicadors de seguiment: I. SOS 16, 17 
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LÍNIA 
ESTRATÈGICA 4 PROMOURE UNA ECONOMIA MODERNA, DIVERSA I RESPECTUOSA AMB 

L’ENTORN 

PROGRAMA                4 IMPULS I MILLORA DEL TEIXIT COMERCIAL DE SANT FELIU DE GUÍXOLS 

ACCIÓ/PROJECTE      2 MODERNITZACIÓ DEL MERCAT MUNICIPAL 

Àmbit:  Promoció Econòmica i mercat de treball

 

Estat d’implantació: 0,25 

Descripció:  
 
El mercat diari de Sant Feliu compta amb una zona coberta i una part ambulant (ocupa mitja plaça 
del Mercat). Actualment s’ha engegat un estudi de remodelació i potenciació del mercat cobert, en 
el qual s’hi aixecaria un altell que incrementaria la superfície útil de venda i permetria que s’hi 
instal·lés un petit supermercat, així com la seva connexió amb l’aparcament subterrani de la plaça 
del Mercat.  
 
Aquesta, actuació és necessària per la revitalització del comerç al propi mercat municipal, així com 
a l’entorn immediat. Resulta important pel municipi disposar d’un mercat dinàmic i amb una oferta 
important de menjar fresc de qualitat.  
 
A més cal aprofitar que l’edifici on s’ubica el mercat municipal està inclòs en el Catàleg del 
Patrimoni Cultural i Arquitectònic de Sant Feliu de Guíxols com a edifici singular de propietat pública 
a protegir íntegrament, i que per tant la seva remodelació pot estar cofinançada pel Ministerio de 
Fomento.  
 

Grau de Prioritat: Alta 
 

Termini d’implantació: Curt-mitjà (0-5 anys) 
 

Període d’execució: 1 any 
 

Sectors implicats: ASG, PAR 
 

Cost econòmic: Sense avaluar Fonts de finançament: MF, ASFG, DCTC. 

Interrelació amb d’altres accions: 4.4.1. 
 

Indicadors de seguiment: I. SOS 16 
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LÍNIA 
ESTRATÈGICA 4 PROMOURE UNA ECONOMIA MODERNA, DIVERSA I RESPECTUOSA AMB 

L’ENTORN 

PROGRAMA                5 
INCREMENT DELS RECURSOS DESTINATS A LA PROMOCIÓ I COMUNICACIÓ 
DE LA CIUTAT, I MILLORA QUALITATIVA I QUANTITATIVA DE L’OFERTA 
HOTELERA  

ACCIÓ/PROJECTE      1 POTENCIACIÓ DE LES CAMPANYES DE COMUNICACIÓ I PROMOCIÓ DE LA 
CIUTAT 

Àmbit:  Promoció Econòmica / turisme Estat d’implantació: 0,520

Descripció:  
 
Per tal que en els propers anys Sant Feliu de Guíxols potenciï un turisme menys massificat i de 
major valor afegit21, cal continuar i reforçar les comunicació i promoció externa de la ciutat, 
principalment en els següents àmbits:  
 
- Turisme, Universitat i Ciutat. Actualment Sant Feliu i ha uns 600 estudiants universitaris. Cal potenciar 

Sant Feliu com a ciutat universitària, potenciant les investigacions turístiques i medi ambientals. En aquest 
sentit resulta bàsic la construcció d’un nou edifici universitari.  

- Sant Feliu de Guíxols, ciutat de salut. Aprofitant d’alguns establiments que treballen els diferents 
aspectes que integren la salut22, cal establir estratègies per ajudar els establiments que potenciïn aquest 
tipus d’oferta, bonificar els establiments turístics que obrin durant tot l’any i promocionar Sant Feliu com a 
Ciutat de Salut, amb una oferta gairebé única al litoral català. 

- Gastronomia. Potenciar la gastronomia23, el mercat municipal i els productes locals (per exemple les 
peixateries i pastisseries del municipi). Cal introduir nous elements de promoció  i millorar la comunicació, 
prioritzant la fidelització de la clientela.  

- Altres campanyes com per exemple: Promocionar l’entorn natural i les activitats relacionades amb la 
natura (senderisme, cicloturisme, BTT, busseig, esports nàutics,...),  potenciar “Sant Feliu de Guíxols, 
ciutat de museus i cultura” (elements arquitectònics, oferta museística, oferta cultural,...).  

 
Per fer aquesta promoció cal recursos tècnics però també cal elaborar un  pla de comunicació per 
tal d’incrementar la presència de Sant Feliu de Guíxols en els mitjans de comunicació, tant els 
generals com els especialitzats. 
 

Grau de Prioritat: Alta 
 

Termini d’implantació: Curt (0-2 anys) 
 

Període d’execució: Continuat 
 

Sectors implicats: ASFG  
 

Cost econòmic: 400.000 €/any (inclou anuncis, 
publicacions, comunicacions telefòniques, postals, 
publicitat, actv. de promoció turística i econòmica, 
el Fest. Int. de Cinema del Medi Ambient i varis. 
 

Fonts de finançament: ASFG 

                                            
20 Actualment hi ha un AODL de comunicació i promoció externa que s’encarrega de bona part 
de les tasques que presenta aquesta actuació.  
21 En els darrers anys, el municipi ja ha creat i difós una marca de turística del municipi, en la 
qual es prioritza la desestacionalització i els valors patrimonials, culturals i naturals de la ciutat. 
22 CurHotel Hipocrates. 
23 A l’any 2004 es faran 4 campanyes gastronòmiques: La Cuina del Bacallà "el  Peixopalo", la 
Cuina de les Faves, Pèsols i Suquet d'Escrita, la Cuina del Peix Blau Ganxó i la Cuina del Bolet. 
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Interrelació amb d’altres accions: 1.3.4., 
4.1.3., 4.4.4, 4.5.3., 6.1.4., 7.1.1. 
 

Indicadors de seguiment: I. SOS. 14, 19 
 
 

 
 
 

LÍNIA 
ESTRATÈGICA 4 PROMOURE UNA ECONOMIA MODERNA, DIVERSA I RESPECTUOSA AMB 

L’ENTORN 

PROGRAMA                5 
INCREMENT DELS RECURSOS DESTINATS A LA PROMOCIÓ I COMUNICACIÓ 
DE LA CIUTAT, I MILLORA QUALITATIVA I QUANTITATIVA DE L’OFERTA 
HOTELERA  

ACCIÓ/PROJECTE      2 IMPULS DE LA MILLORA DE LA QUALITAT I QUANTITAT DE L’OFERTA 
HOTELERA 

Àmbit:  Promoció Econòmica / turisme 

 

Estat d’implantació: 0 

Descripció:  
 
Actualment Sant Feliu de Guíxols compta amb unes 1.000 places hoteleres. Cal ampliar l’oferta però 
sobretot apostar amb mesures per millorar qualitat. En aquest sentit, des de l’Ajuntament 
s’apostarà per la implantació d’un sistema de qualitat total al sector hoteler de Sant Feliu, 
prioritzant la implantació de:  
 

- Sistemes de Gestió de la Qualitat en el sector; principals requisits dels sistemes aplicables (ICHE - 
ISO 9001:2000 – EFQM) i les seves fases d’implantació . 

- Sistemes de Gestió ambiental en el sector hoteler i altres instruments voluntaris; principals requisits 
(Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental –ISO 14001 – EMAS) i les seves fases d’implantació.  

- Implantació l’Ecoetiqueta Europea per a establiments hotelers. 
- La gestió eficaç de l’energia en un establiment hoteler.  
- Disseny i planificació dels equipaments hotelers.  
- Integració de sistemes; optimització dels recursos. 
- Eines per a la Gestió Excel·lent; benchmarking, quadre de comandament integral,...  

 
Aquesta aposta suposarà també un major control i intervenció per part de l’Ajuntament per tal 
d’assegurar la qualitat.  
 

Grau de Prioritat: Alta     
 

Termini d’implantació: Mig (3-5 anys) 
 

Període d’execució: 3 anys 
 

Sectors implicats: SP (sector hoteler), ASFG 
 

Cost econòmic: 60.000 €/any Fonts de finançament: ASFG, DCTC. 

Interrelació amb d’altres accions: 6.1.4 
 

Indicadors de seguiment: I. SOS 18 
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LÍNIA 
ESTRATÈGICA 4 PROMOURE UNA ECONOMIA MODERNA, DIVERSA I RESPECTUOSA AMB 

L’ENTORN 

PROGRAMA                5 
INCREMENT DELS RECURSOS DESTINATS A LA PROMOCIÓ I COMUNICACIÓ 
DE LA CIUTAT, I MILLORA QUALITATIVA I QUANTITATIVA DE L’OFERTA 
HOTELERA  

ACCIÓ/PROJECTE      3 PROMOCIÓ DE “SANT FELIU DE GUÍXOLS, CIUTAT DE MUSEUS I CULTURA”, 
AMB EL  MONESTIR COM A PRINCIPAL REFERENT 

Àmbit:  Promoció Econòmica / turisme 

 

Estat d’implantació: 0,25 

Descripció:  
 
El Monestir Benedictí de Sant Feliu de Guíxols (s. X-XVIII) és el monument més emblemàtic de la 
població. Té la consideració de Bé Cultural d’Interès Nacional i ha esdevingut un element 
indissociable de la imatge de la ciutat, essent l’element central de la promoció de turisme cultural 
de qualitat. 
 
Cal potenciar aquest element mitjançant la materialització del Pla Especial d’Intervenció del 
Monument, fent factible la visita lligada a la seu principal del Museu d’Història de la Ciutat i 
reforçant la seva promoció turística. 
 
Paral·lelament, cal impulsar la campanya de “Sant Feliu de Guíxols, ciutat de museus i cultura”, la 
qual d’una banda reforci l’oferta cultural relacionada (amb els festivals internacionals de la Porta 
Ferrada i de cinema de medi ambient, entre d’altres) i s’elabori un ambiciós programa de difusió 
(general) i repercussió en els mitjans de comunicació. 

 

Grau de Prioritat: Alta     
 

Termini d’implantació: Curt-mig (0-5 anys) 
 

Període d’execució: Continuat 
 

Sectors implicats: ASFG 
 

Cost econòmic: Sense avaluar Fonts de finançament: ASFG, DC 

Interrelació amb d’altres accions: 4.5.1., 
7.3.2. 
 

Indicadors de seguiment: I. SOS 14, 15 
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2.5. LÍNIA ESTRATÈGICA 5. Millora dels serveis 
sociosanitaris i prevenir de la salut i la protecció social 
 

LÍNIA 
ESTRATÈGICA 5 MILLORA DELS SERVEIS SOCIOSANITARIS I PREVENCIÓ DE LA SALUT I LA 

PROTECCIÓ SOCIAL 

PROGRAMA                1 MILLORA DELS SERVEIS SOCIALS I PROTECCIÓ SOCIAL 

ACCIÓ/PROJECTE      1 REORGANITZACIÓ I AMPLIACIÓ DELS SERVEIS D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA A 
LA GENT GRAN 

Àmbit:  Serveis Socials 

 

Estat d’implantació: 0 

Descripció:  
 
Degut al progressiu envelliment de la població de Sant Feliu de Guíxols, cal una ampliació dels 
actuals serveis socials destinats a les persones grans. En concret es proposa:  
 
- Promoure l’associacionisme, l’autoorganització i la participació de les persones grans.  
- Potenciar les activitats d’interès social i de lleure en els casals (tallers, sortides, festes populars, activitats 

a l’aire lliure, jornades,....).  
- Millorar els equipaments  (geriàtric, centre de dia,...) 
- Millorar, potenciar i agrupar els serveis i equipaments per facilitar la permanència de la gent gran als seus 

habitatges. Aquesta actuació inclou: ampliar els servei d’ajut a la llar i potenciació dels serveis de suport 
(bugaderia, àpats a domicili, podologia, perruqueria,...), telealarmes, potenciar el centre de dia, millora de 
les condicions dels habitatges de les persones grans,... 

- Creació d’habitatges tutelats24. 
- Reorganització del servei d’atenció a la gent gran, per tal d’optimitzar equips tècnics i humans i oferir un 

servei a la carta. 
- Ampliar el suport assistencial a les famílies que tenen algun membre amb malaltia mental (Alzheimer,...) 
- Potenciar el voluntariat social  

 

Grau de Prioritat: Alta     
 

Termini d’implantació: Curt-mig (0-5 anys) 
 

Període d’execució: Continuat 
 

Sectors implicats: SSAP, gent gran  

Cost econòmic: 100.000 €/any (pisos tutelats 
900.000 €) 

Fonts de finançament: SSAP, DBiF 

Interrelació amb d’altres accions: - 
 

Indicadors de seguiment: I. SOS 12, I. UE 1 
 

 

                                            
24 Existeix un projecte de construcció de 25 habitatges tutelats (cost de 900.000 €). 
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LÍNIA 
ESTRATÈGICA 5 MILLORA DELS SERVEIS SOCIOSANITARIS I PREVENCIÓ DE LA SALUT I LA 

PROTECCIÓ SOCIAL 

PROGRAMA                1 MILLORA DELS SERVEIS SOCIALS I PROTECCIÓ SOCIAL 

ACCIÓ/PROJECTE      2 ELABORACIÓ DE PLANS D’ACTUACIÓ EN ELS PRINCIPALS SECTORS DE RISC 
D’EXCLUSIÓ SOCIAL 

Àmbit:  Serveis Socials 

 

Estat d’implantació: 0 

Descripció:  
 
Elaboració de plans d’acció com a mínim als diferents col·lectius o sectors amb risc d’exclusió 
social:  
 
- Infants. Elaborar i definir un pla d’atenció als joves de 0-12 anys (entre d’altres qüestions ha de definir 

els programes socioeducatius per millorar la inserció social, escolar, familiar i social dels menors amb 
majors dèficits culturals i socials- 

- Joves. Cal definir un pla d’actuació per als joves d’entre 12 i 25 anys, per minimitzar les situacions 
d’inadaptació escolar, absentisme a l’IES. També cal disposar d’un Casal que doni resposta a les 
necessitats socials, d’oci i culturals dels joves. 

- Gent gran (vegeu l’acció 5.1.1.). 
- Immigració. Per mitjà d’actuacions com: promoció i suport dels nuclis associatius d’immigrants, millora 

de l’accessibilitat i l’atenció als immigrants, millora dels canals d’informació als immigrants per tal de 
facilitar l’accés als serveis i prestacions, implantació d’un pla d’acció interdepartamental d’àmbit municipal 
en l’àmbit de la immigració,... 

- Dones. Establir una política de promoció de la dona i de mesures preventiva i d’atenció envers la 
violència de gènere (tant pel foment de la incorporació de la dona al món laboral, sensibilització en l’àmbit 
domèstic, programes educatius a les escoles,...).  

 

Grau de Prioritat: Alta 
 

Termini d’implantació: Curt-mig (0-5 anys) 
 

Període d’execució: Continuat 
 

Sectors implicats: SSAP 

Cost econòmic: 100.000 €/any Fonts de finançament: SSAP, DBiF 

Interrelació amb d’altres accions: 5.1.1. 
 

Indicadors de seguiment: - 
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LÍNIA 
ESTRATÈGICA 5 MILLORA DELS SERVEIS SOCIOSANITARIS I PREVENCIÓ DE LA SALUT I LA 

PROTECCIÓ SOCIAL 

PROGRAMA                1 MILLORA DELS SERVEIS SOCIALS I PROTECCIÓ SOCIAL 

ACCIÓ/PROJECTE      3 PLA MUNICIPAL DE L’IMMIGRACIÓ 

Àmbit:  Serveis Socials 

 

Estat d’implantació: 0 

Descripció:  
 
Tot i que l’acció anterior (5.1.2) planteja l’elaboració de plans d’actuació als diferents sectors de risc 
d’exclusió social, la importància del fenomen de la immigració en fa necessari un tractament i una 
priorització específica.  
 
En aquest sentit l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols continuarà treballant per tal de facilitar la 
integració de la població immigrant a la vida pública local. Per això s’impulsarà un Pla municipal 
de l’immigració, que contempli de manera integral aspectes d’acollida (protocol de benvinguda, 
introducció a la realitat local, etc.),  culturals (difusió de la diversitat cultural,...), formatius 
(potenciar el servei d’aprenentatge de català,...), d’habitatge, d’orientació i assessorament en el 
món laboral. En aquest sentit serà necessari millorar els canals d’informació als immigrants per tal 
de facilitar l’accés a aquest  serveis i prestacions. 
 

Grau de Prioritat: Alta 
 

Termini d’implantació: Curt-mig (0-5 anys) 
 

Període d’execució: Continuat 
 

Sectors implicats: SSAP 

Cost econòmic: Sense valoració  Fonts de finançament: SSAP, DBiF 

Interrelació amb d’altres accions: 5.1.1. 
 

Indicadors de seguiment: - 
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LÍNIA 
ESTRATÈGICA 5 MILLORA DELS SERVEIS SOCIOSANITARIS I PREVENCIÓ DE LA SALUT I LA 

PROTECCIÓ SOCIAL 

PROGRAMA                1 MILLORA DELS SERVEIS SOCIALS I PROTECCIÓ SOCIAL 

ACCIÓ/PROJECTE      4 MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT ALS SERVEIS SOCIALS D’ATENCIÓ 
PRIMÀRIA 

Àmbit:  Serveis Socials 

 

Estat d’implantació: 0 

Descripció:  
 
Per tal de millorar l’atenció de les persones que presenten alguna dificultat social, i apropar 
físicament els serveis socials al conjunt de la població establir un pla d’atenció a la població que és 
atesa pels Serveis Socials (que en bona part ja s’aplica actualment) i apropar els serveis socials 
descentralitzant l’actual centre i creant-ne un altre al barri de Vilartagues.  
 
 

Grau de Prioritat: Mitjana 
 

Termini d’implantació: Mig (3-5 anys) 
 

Període d’execució: Continuat 
 

Sectors implicats: SSAP.  

Cost econòmic: 35.000 €/any Fonts de finançament: SSAP, DBiF 

Interrelació amb d’altres accions: - 
 

Indicadors de seguiment: - 
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LÍNIA 
ESTRATÈGICA 5 MILLORA DELS SERVEIS SOCIOSANITARIS I PREVENCIÓ DE LA SALUT I LA 

PROTECCIÓ SOCIAL 

PROGRAMA                1 MILLORA DELS SERVEIS SOCIALS I PROTECCIÓ SOCIAL 

ACCIÓ/PROJECTE      5 ESTUDI DE LES PROBLEMÀTIQUES DEL COL•LECTIU DE LES PERSONES AMB 
DISMINUCIÓ FÍSICA 

Àmbit:  Serveis Socials 

 

Estat d’implantació: 0 

Descripció:  
 
De manera complementària a l’aplicació del Pla municipal per a la supressió de barreres 
arquitectòniques  es proposa realitzar un estudi per conèixer la situació de les persones amb 
disminució física. Aquest estudi ha de detectar:  
 
- Localització i característiques de l’habitatge. 
- Zones de la ciutat que dificulten la mobilitat, l’accés a serveis bàsics, a equipaments municipals,... 
- Determinar les necessitats actuals. Valorar els desplaçaments que han de realitzar per tal d’accedir a 

serveis urbans bàsics (equipaments educatius, espais verds i d’ús públic, centres de salut, abastament 
alimentari, transport públic, dotacions culturals i de lleure públiques). 

- Mesures per planificar correctament els serveis adequats 

 
Aquest estudi ha de treballar de forma conjunta amb les diferents associacions i entitats que 
treballen en aquest àmbit. 
 

Grau de Prioritat: Mitjana 
 

Termini d’implantació: Curt (0-2 anys) 
 

Període d’execució: 6 mesos 
 

Sectors implicats: SSAP, EL 

Cost econòmic: 5.000 € Fonts de finançament: SSAP, DBiF 

Interrelació amb d’altres accions: 2.2.1 
 

Indicadors de seguiment: - 
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LÍNIA 
ESTRATÈGICA 5 MILLORA DELS SERVEIS SOCIOSANITARIS I PREVENCIÓ DE LA SALUT I LA 

PROTECCIÓ SOCIAL 

PROGRAMA                2 PREVENCIÓ DE PROBLEMES SANITARIS I FOMENT DELS HÀBITS SANS 

ACCIÓ/PROJECTE      1 INCORPORACIÓ DE SANT FELIU DE GUÍXOLS A LA XARXA DE CIUTATS 
SALUDABLES 

Àmbit:  Salut 

 

Estat d’implantació: 0 

Descripció:  
 
 Des de l’any 1990 funciona a Catalunya la Xarxa Catalana de Ciutats Saludables (XCCS). 
Actualment aquesta xarxa agrupa un total de 59 municipis de tot Catalunya, i hi participen tant 
pobles petits com grans ciutats  (en total el 63% de tota la població catalana). 
 
L’objectiu de la XCCS és potenciar i apropar els treballs, projectes i sistemes organitzatius, i la 
promoció d’estils de vida saludables (amb activitats formatives per als tècnics de l’administració 
local, marc de relacions i intercanvi d’experiències entre municipis, actuacions preventives dirigides 
a la població,...). 
 
Es proposa la integració del municipi de Sant Feliu de Guíxols a la Xarxa Catalana de Ciutats 
Saludables, i principalment aprofitar les experiències i els treballs que es porten a terme en el camp 
de la promoció de la salut de la població immigrant i al foment d’estils de vida saludable en la 
població infantil i juvenil (dues de les àrees de treball del programa de la XCCS període 2000-2003).
 

Grau de Prioritat: Mitjana 
 

Termini d’implantació: Curt-mig (0-5 anys) 
 

Període d’execució: Continuat 
 

Sectors implicats: ASFG, ABS 

Cost econòmic: Organitzatiu i/o tècnic Fonts de finançament: DSSS 

Interrelació amb d’altres accions: - 
 

Indicadors de seguiment: I. SOS 11 
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LÍNIA 
ESTRATÈGICA 5 MILLORA DELS SERVEIS SOCIOSANITARIS I PREVENCIÓ DE LA SALUT I LA 

PROTECCIÓ SOCIAL 

PROGRAMA                2 PREVENCIÓ DE PROBLEMES SANITARIS I FOMENT DELS HÀBITS SANS 

ACCIÓ/PROJECTE      2 PROMOCIÓ I COL·LABORACIÓ EN LES CAMPANYES DE PREVENCIÓ 
SANITÀRIA I DE FOMENT D’HÀBITS SANS ENTRE LA POBLACIÓ 

Àmbit:  Salut 

 

Estat d’implantació: 0,5 

Descripció:  
 
Per tal d’aconseguir un municipi més saludable és important incrementar les actuacions de caràcter 
preventiu. L’Ajuntament de Sant Feliu (amb la col·laboració dels serveis sanitaris, socials i educatius 
de Sant Feliu) col·laborarà amb l’Àrea Bàsica de Salut per tal d’impulsar els diversos programes 
divulgatius i formatius en els àmbits que tenen una incidència directa sobre la salut (tabaquisme, 
sexualitat, drogoaddicció, medicina preventiva, alimentació i qualitat de vida, sedentarisme,...), per 
tal d’aconseguir que la divulgació d’aquests temes arribi als diferents col·lectius prioritaris: escolar, 
adults, immigrants,... 
 

Grau de Prioritat: Alta     
 

Termini d’implantació: Mitjà (3-5 anys) 
 

Període d’execució: Continuat 
 

Sectors implicats: ABS, ASFG 

Cost econòmic: 12.000 €/any Fonts de finançament: ASFG 

Interrelació amb d’altres accions: - 
 

Indicadors de seguiment: I. SOS 11 
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2.6. LÍNIA ESTRATÈGICA 6: PROMOURE UN PROJECTE 
EDUCATIU GLOBAL, INTEGRADOR I OBERT AL MEDI 
 
 
L’educació és un dels pilars bàsics per a promoure un canvi d’aptituds i valors de la 
societat actual i futura. Per això és imprescindible fixar un projecte educatiu global, 
obert i participatiu, que estigui impulsat pels diferents agents implicats (professors, 
pares i mares, ajuntament, entitats i associacions). Un projecte obert i implicat amb el 
medi físic i humà més proper.  
  

Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat  
Auditoria municipal i Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat de Sant Feliu de Guíxols 

 

102



 

LÍNIA 
ESTRATÈGICA 6 PROMOURE UN PROJECTE EDUCATIU GLOBAL, INTEGRADOR I OBERT AL 

MEDI  

PROGRAMA                1 POTENCIACIÓ DE LA PARTICIPACIÓ I AMBIENTALITZACIÓ DE LES ESCOLES 

ACCIÓ/PROJECTE      1 POTENCIACIÓ DEL CONSELL ESCOLAR DE SANT FELIU DE GUÍXOLS 

Àmbit:  Educació 

 

Estat d’implantació: 0,75 

Descripció:  
 
Sant Feliu de Guíxols té un Consell Escolar Municipal format per polítics, personal docent i no 
docent, pares/mares de tots els centres. El Consell té, actualment, un bon funcionament.  
 
En aquest sentit es considera important mantenir i millorar l’operativitat del Consell Escolar, 
i planificar un projecte educatiu global, amb objectius i actuacions concretes i avaluables. És 
important que aquest projecte educatiu contempli i integri l’educació formal, l’educació no formal i 
l’oferta de lleure, planificant els nous serveis i equipaments necessaris per a poder portar-lo a la 
pràctica. Així els principals objectius del Consell Escolar de Sant Feliu han de ser:  
 
- Ser instrument de diàleg entre el sector educatiu i l’Ajuntament. 
- Esdevenir un punt per la coordinació i intercanvi d’experiències entre l’escola pública i la concertada. 

- Impulsar polítiques favorables a la integració de la immigració i de cooperació al Desenvolupament. 
 

Grau de Prioritat: Alta 
 

Termini d’implantació: Curt (0-2 anys) 
 

Període d’execució: Continuat 
 

Sectors implicats: ASFG, SE 

Cost econòmic: Organitzatiu i/o tècnic Fonts de finançament: ASFG 

Interrelació amb d’altres accions: - 
 

Indicadors de seguiment: I. SOS 10 
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LÍNIA 
ESTRATÈGICA 6 PROMOURE UN PROJECTE EDUCATIU GLOBAL, INTEGRADOR I OBERT AL 

MEDI  

PROGRAMA                1 POTENCIACIÓ DE LA PARTICIPACIÓ I AMBIENTALITZACIÓ DE LES ESCOLES 

ACCIÓ/PROJECTE      2 IMPULS DEL PROGRAMA “ESCOLES VERDES” A SANT FELIU DE GUÍXOLS 

Àmbit:  Educació 

 

Estat d’implantació: 0 

Descripció:  
 
El Departament de Medi Ambient, el Departament d’Ensenyament i l’ICAEN, en conveni amb la 
Societat Catalana d’Educació Ambiental han impulsat el programa “Escoles Verdes”. Aquest 
programa es va iniciar l’any 1998 a través d’una prova pilot a 12 centres d’ensenyament i 
actualment hi ha més de 60 centres adherits al programa. 
 
L’objectiu principal d’aquest programa és ambientalitzar els centres tant a nivell curricular com en la 
seva gestió. Així mateix el programa fomenta la participació dels centres en els projectes locals de 
millora ambiental. Les escoles que s’acrediten obtenen el distintiu d’Escoles verdes que s’ha de 
revisar biennalment.  
 
Es proposa impulsar la participació dels centres d’ensenyament de Sant Feliu de Guíxols en el 
programa “Escoles Verdes” http://www.gencat.es/mediamb/ea/ev/ev.htm.  
 

Grau de Prioritat: Mitjana     
 

Termini d’implantació: Mig (3-5 anys) 
 

Període d’execució: Continuat 
 

Sectors implicats: ASFG, SE 

Cost econòmic: Organitzatiu i/o tècnic Fonts de finançament: ASFG, DMAiH, DE, 
ICAEN 

Interrelació amb d’altres accions: - 
 

Indicadors de seguiment: - 
 

 

Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat  
Auditoria municipal i Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat de Sant Feliu de Guíxols 

 

104



 

LÍNIA 
ESTRATÈGICA 6 PROMOURE UN PROJECTE EDUCATIU GLOBAL, INTEGRADOR I OBERT AL 

MEDI  

PROGRAMA                1 POTENCIACIÓ DE LA PARTICIPACIÓ I AMBIENTALITZACIÓ DE LES ESCOLES  

ACCIÓ/PROJECTE      3 CONTINUACIÓ DE L’OBERTURA DELS EQUIPAMENTS ESCOLARS A LA 
POBLACIÓ  

Àmbit:  Educació 

 

Estat d’implantació: 0,75 

Descripció:  
 
Actualment, l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols obre els espais oberts i lúdics de les escoles pel 
gaudi de la població durant els caps de setmana. Tot i que, aquesta actuació necessita d’una 
vigilància / control per evitar situacions conflictives, cal mantenir aquesta actuació.  
 
Així mateix, es proposa incrementar les activitats lúdiques que es realitzen en aquests espais dels 
centres educatius.  
 

Grau de Prioritat: Mitjana 
 

Termini d’implantació: Curt (0-2 anys) 
 

Període d’execució: Continuat  
 

Sectors implicats: ASFG, SE 

Cost econòmic: 40.000 €/any Fonts de finançament: ASFG 

Interrelació amb d’altres accions: - 
 

Indicadors de seguiment: - 
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LÍNIA 
ESTRATÈGICA 6 PROMOURE UN PROJECTE EDUCATIU GLOBAL, INTEGRADOR I OBERT AL 

MEDI  

PROGRAMA                1 POTENCIACIÓ DE LA PARTICIPACIÓ I AMBIENTALITZACIÓ DE LES ESCOLES 

ACCIÓ/PROJECTE      4 POTENCIACIÓ DE L’ESCOLA UNIVERSITÀRIA I FOMENT DE LA SEVA RELACIÓ 
AMB L’ENTORN 

Àmbit:  Educació 

 

Estat d’implantació: 0 

Descripció:  
 
Es proposa mantenir i potenciar la relació entre l’Escola Universitària de Turisme de Sant Feliu de 
Guíxols (adscrita a la Universitat de Girona), i augmentar la seva relació amb l’entorn per mitjà de: 
 
- Relacionar alguns crèdits de lliure elecció amb les característiques i necessitats de la població. 
- Potenciar les pràctiques en empreses i institucions turístiques de la zona (que ja es fan). 
- Impulsar una proposta de treballs de final de carrera relacionats amb les necessitats del municipi.  
- Continuar organitzant cursos de formació cultural (assignatures de lliure elecció), d’especialització 

universitària i cursos d’estiu en conveni amb la Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació i la 
Universitat de Girona. Mantenir els descomptes en l’oferta cultural i turística dels inscrits als cursos d’estiu.

- Continuar oferint les beques de col·laboradors turístics per a estudiants matriculats al primer curs de 
Graduat Superior de Gestió Turística de l’Escola Universitària. 

 
Paral·lelament des de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols vetllarà per la reubicació de l’Escola 
Universitària en un nou edifici.  
 

Grau de Prioritat: Alta 
 

Termini d’implantació: Curt (0-2 anys) 
 

Període d’execució: 1 any (edifici), continuat 
(resta) 
 

Sectors implicats: UdG 

Cost econòmic: Organitzatiu i/o tècnic. 6.000 
€/any (3 beques) 
 

Fonts de finançament: UdG, ASFG 

Interrelació amb d’altres accions: 4.5.1., 
4.5.2 
 

Indicadors de seguiment: I. SOS 10 
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LÍNIA 
ESTRATÈGICA 6 PROMOURE UN PROJECTE EDUCATIU GLOBAL, INTEGRADOR I OBERT AL 

MEDI  

PROGRAMA                2 MILLORA DELS EQUIPAMENTS EDUCATIUS 

ACCIÓ/PROJECTE      1 CONSTRUCCIÓ D’UN NOU CENTRE D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA  

Àmbit:  Educació 

 

Estat d’implantació: 0 

Descripció:  
 
Tot i que a l’octubre de 2003 es van inaugurar obres d’ampliació a dos centres d'educació infantil i 
primària de Sant Feliu (CEIP L'Estació i CEIP Baldiri i Reixach), en els darrers anys es detecta una 
demanda important d’escolarització fet que ha comportat que de manera alternativa els diferents 
centres públics (tots amb dos línies) obrin una tercera línia. Aquesta situació, i observant la 
demanda creixent d’escolarització, aquesta és una mesura provisional que haurà de desembocar a 
curt o mig termini en la construcció d’un nou centre d’educació infantil i primària. En 
aquest sentit, tot i que es tracta d’una competència del Departament d’Ensenyament, l’Ajuntament 
ha ofert la cessió d’uns terrenys per a la construcció de la nova escola.  
 
Aprofitant l’actual revisió del POUM de Sant Feliu de Guíxols, aquest tractarà les necessitats 
d’equipaments (escolars entre d’altres) actuals i futures, i determinarà la seva localització preferent 
en funció de model i els criteris de planejament adoptats. 
 

Grau de Prioritat: Alta 
 

Termini d’implantació: Curt-mig (0-5 anys) 
 

Període d’execució: 2 anys 
 

Sectors implicats: ASFG 

Cost econòmic: sense valorar Fonts de finançament: DE 

Interrelació amb d’altres accions: 6.1.2., 
6.1.3. 
 

Indicadors de seguiment: I. SOS 10 
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LÍNIA 
ESTRATÈGICA 6 PROMOURE UN PROJECTE EDUCATIU GLOBAL, INTEGRADOR I OBERT AL 

MEDI  

PROGRAMA                2 MILLORA DELS EQUIPAMENTS EDUCATIUS 

ACCIÓ/PROJECTE      2 CONTINUACIÓ DEL PLA DE MANTENIMENT I MILLORA DELS CENTRES 
D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA 

Àmbit:  Educació 

 

Estat d’implantació: 0,75 

Descripció:  
 
En els darrers anys, un dels objectius de l’Àrea de Patrimoni Cultural i Educació de l’Ajuntament de 
Sant Feliu ha estat el manteniment i conservació dels centres públics d’Educació Infantil i 
Primària25. Cal continuar impulsant aquest pla de manteniment i conservació, i tant des de l’Àrea 
com des del Consell Escolar prioritzar-ne les actuacions a realitzar.  
 

Grau de Prioritat: Mitjana 
 

Termini d’implantació: Curt (0-2 anys) 
 

Període d’execució: Continuat 
 

Sectors implicats: ASFG 

Cost econòmic: 150.000 €/any  Fonts de finançament: ASFG, DE 

Interrelació amb d’altres accions: 6.1.1. 
 

Indicadors de seguiment: I. SOS 10 
 

 

                                            
25 A l’any 2003 es va invertir uns 180.000 € al CEIP L’Estació i gairebé 100.000 € al CEIP Baldriri 
Reixach. 
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LÍNIA 
ESTRATÈGICA 6 PROMOURE UN PROJECTE EDUCATIU GLOBAL, INTEGRADOR I OBERT AL 

MEDI  

PROGRAMA                3 MILLORA DE L’OFERTA EDUCATIVA DE LA CIUTAT 

ACCIÓ/PROJECTE      1 AMPLIACIÓ DE L’OFERTA DE PLACES DELS CENTRES DE 0 A 3 ANYS 

Àmbit:  Educació 

 

Estat d’implantació: 0 

Descripció:  
 
L’actual oferta educativa de 0 a 3 anys de Sant Feliu de Guíxols compta amb prop de 180 places 
(entre l’escola bressol municipal, la llar d’infants els Patufets i el servei de mainaderes 
professionals), que representa un nivell de cobertura de la població d’un 28 %.  
 
Actualment l’Ajuntament està ampliant l’escola bressol municipal, i és important continuar amb 
aquesta línia per tal que en els propers anys s’assoleixi un grau de cobertura proper al 40 %. No 
obstant això aquesta actuació ha d’estar prevista en la revisió del POUM de Sant Feliu de Guíxols. 
 
Per altra banda, es proposa que l’escola bressol municipal continuï obrint el centre a famílies amb 
fills menors de tres anys, en hores que no està en funcionament.  
 

Grau de Prioritat: Alta 
 

Termini d’implantació: Mig (3-5 anys) 
 

Període d’execució: variable segons l’opció 
 

Sectors implicats: ASFG, Escoles Bressol  

Cost econòmic: Uns 240 €/plaça i mes Fonts de finançament: DE, ASFG 

Interrelació amb d’altres accions: - 
 

Indicadors de seguiment: I. SOS 10 
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LÍNIA 
ESTRATÈGICA 6 PROMOURE UN PROJECTE EDUCATIU GLOBAL, INTEGRADOR I OBERT AL 

MEDI  

PROGRAMA                3 MILLORA DE L’OFERTA EDUCATIVA DE LA CIUTAT 

ACCIÓ/PROJECTE      2 INCREMENT DE L’OFERTA EDUCATIVA NO REGLADA 

Àmbit:  Educació 

 

Estat d’implantació: 0 

Descripció:  
 
Aquesta actuació preveu una millora dels principals recursos d’oferta educativa no formal: l’escola 
de música, l’escola d’adults, l’escola d’idiomes i l’escola d’arts i oficis,....  
 
En concret es proposa:   
 
- Ampliació de l’Escola Municipal de Música de Sant Feliu de Guíxols (situada en uns locals propers als 

jutjats) ocupant el primer pis de l'immoble.  
- Trasllat de l'Escola de Dibuix a l’edifici de les Vetlladores. 
- Ampliar els horaris de Centre de Formació d’Adults de Sant Feliu de Guíxols.  
- Millorar els equipaments de l’escola oficial d’idiomes (actualment ubicats a la Casa Patxot, local cedit per 

la Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols).  
- Elaborar un pla estratègic d’actuació en l’àmbit esportiu de Sant Feliu de Guíxols que permeti (entre 

d’altres qüestions26) regular i programar les activitats esportives extraescolars.  
 

Grau de Prioritat: Alta 
 

Termini d’implantació: Curt-mig (0-5 anys) 
 

Període d’execució: Continuat 
 

Sectors implicats: ASFG, escola de Música, 
escola de dibuix, CCSFG,... 
 

Cost econòmic: sense valorar Fonts de finançament: ASFG 

Interrelació amb d’altres accions: - 
 

Indicadors de seguiment: - 
 

 

                                            
26 Regular i millorar el funcionament de les instal·lacions esportives, millorar les condicions de 
les instal·lacions actuals, estudiar la previsió de noves instal·lacions i revisar anualment el 
Programa d’Activitats Esportives Municipals,... 
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LÍNIA 
ESTRATÈGICA 6 PROMOURE UN PROJECTE EDUCATIU GLOBAL, INTEGRADOR I OBERT AL 

MEDI  

PROGRAMA                3 MILLORA DE L’OFERTA EDUCATIVA DE LA CIUTAT 

ACCIÓ/PROJECTE      3 INCREMENT DE L’ATENCIÓ ALS ESCOLARS AMB NECESSITATS ESPECIALS  

Àmbit:  Educació 

 

Estat d’implantació: 0,75 

Descripció:  
 
La Unitat d’Escolarització Compartida (UEC) de Sant Feliu és un recurs per millorar l’assistència 
externa als infants i joves amb dificultats d’aprenentatge, el qual compta amb una sala taller de 
fusteria, marqueteria i pintura, una sala d’àudio-visuals, una aula d’informàtica i una aula 
d’habilitats socials. El funcionament d’aquest recurs és considera positiu, tot i que en un futur cal 
garantir una dotació mínima de 2 educadors/es socials a jornada completa.  
 

Grau de Prioritat: Mitjana 
 

Termini d’implantació: Curt (0-2 anys) 
 

Període d’execució: Puntual 
 

Sectors implicats: SE, ASFG 

Cost econòmic: sense cost afegit Fonts de finançament: DE 

Interrelació amb d’altres accions: - 
 

Indicadors de seguiment: I. SOS 10 
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LÍNIA 
ESTRATÈGICA 6 PROMOURE UN PROJECTE EDUCATIU GLOBAL, INTEGRADOR I OBERT AL 

MEDI  

PROGRAMA                3 MILLORA DE L’OFERTA EDUCATIVA DE LA CIUTAT 

ACCIÓ/PROJECTE      4 INCREMENT ELS RECURSOS EDUCATIUS MUNICIPALS ADREÇATS AL 
CONJUNT DE LES ESCOLES 

Àmbit:  Educació  

 

Estat d’implantació: 0 

Descripció:  
 
Creació de material pedagògic tant pels alumnes com professors, adreçats al conjunt d’escoles de 
Sant Feliu de Guíxols. Alguns dels temes que poden ser interessant de tractar són:  
 
- L’entorn natural del municipi (en especial la zona costanera i el Massís de l’Ardenya). 
- Educació per a la salut (bons hàbits alimentaris, esport,...).  
- La diversitat i solidaritat. 
- La història local (l’arquitectura i el patrimoni arquitectònic de la ciutat,...). 
- El turisme. 
- La sostenibilitat. 
- ...  

 

Grau de Prioritat: Mitjana     
 

Termini d’implantació: Curt-mig (0-5 anys) 
 

Període d’execució: Continuat 
 

Sectors implicats: ASFG, SE 

Cost econòmic: 30.000 €/any Fonts de finançament: ASFG, DE, DMAiH 

Interrelació amb d’altres accions: 7.2.3., 
8.3.2. 
 

Indicadors de seguiment: I. SOS 10 
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2.7. LÍNIA ESTRATÈGICA 7. FOMENT DE LA VIDA 
CULTURAL I ASSOCIATIVA DE SANT FELIU  
 
Sant Feliu de Guíxols presenta un teixit associatiu ric i divers. Les entitats i associacions 
poden esdevenir d’una banda generadores d’una part important de l’activitat cultural 
del municipi, i de l’altra un motor de participació ciutadana i integració. Per altra 
banda, el municipi d’una important oferta lúdica i cultural, la qual cal mantenir i en 
molts aspectes potenciar.  
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LÍNIA 
ESTRATÈGICA 7 FOMENT DE LA VIDA CULTURAL I ASSOCIATIVA DE SANT FELIU 

PROGRAMA                1 POTENCIACIÓ DE LES DINÀMIQUES ASSOCIATIVES 

ACCIÓ/PROJECTE      1 MILLORA DE L’OFERTA LÚDICA I CULTURAL DEL MUNICIPI 

Àmbit:  Associacionisme 

 

Estat d’implantació: 0,5 

Descripció:  
 
Aquesta actuació contempla diferents vessants, d’entre les quals cal destacar:  
 
- Consolidar l’oferta cultural de caràcter supramunicipal (mantenint les activitats anuals de fires i festes, 

potenciar el carnaval, el festival internacional de cinema, el festival de Portaferrada, potenciar la 
programació de l’Atzavara club, cançó de taverna, concurs de pintura ràpida,...). 

- Crear activitats de projecció supramunicipal.  
- Mantenir i consolidar l’oferta cultura adreçada al conjunt de la població i a les escoles (pla de teatre, 

música i cinema a les escoles, incrementar la programació de cinema,.... 
- Incrementar l’oferta lúdica del centre de la ciutat, potenciant especialment les activitats adreçades als 

joves, durant els mesos d’hivern i aprofitant i potenciant els espais més emblemàtics de la ciutat. 

 

Grau de Prioritat: Mitjana 
 

Termini d’implantació: Curt-mig (0-5 anys) 
 

Període d’execució: Continuat 
 

Sectors implicats: ASFG, EL 

Cost econòmic: Increment en 150.000 €/any Fonts de finançament: ASFG 

Interrelació amb d’altres accions: 4.5.1., 
7.1.2, 7.2.1, 7.2.3. 

Indicadors de seguiment: I. UE 1 
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LÍNIA 
ESTRATÈGICA 7 FOMENT DE LA VIDA CULTURAL I ASSOCIATIVA DE SANT FELIU 

PROGRAMA                1 POTENCIACIÓ DE LES DINÀMIQUES ASSOCIATIVES 

ACCIÓ/PROJECTE      2 CREACIÓ D’UN CONSELL D’ENTITATS 

Àmbit:  Associacionisme 

 

Estat d’implantació: 0 

Descripció:  
 
Amb l’objectiu de potenciar la participació de la xarxa associativa de Sant Feliu de Guíxols i 
aconseguir un treball més coordinat entre les entitats i l’Ajuntament, es crearà el Consell d’Entitats 
de Sant Feliu de Guíxols.  
 
El Consell respon a la necessitat de posar en comú, d’una manera estable i organitzada a les 
entitats del municipi. Aquest instrument ha de permetre enfortir el moviment associatiu del 
municipi, buscant un suport mutu, generant campanyes o activitats globals d’interès compartit, 
intentant evitar l’atomització ineficient. Alhora, també ha d’intervenir i participar (de forma 
consultiva) en la gestió de les infrastructures i equipaments municipals.  
 
El Consell d’Entitat estarà format per un representant com a mínim i tres com a màxim de 
cadascuna de les associacions inscrites en el Registre municipal d’entitats. L’organització interna del 
consell  vindrà determinada per un reglament i podrà organitzar-se per comissions de treball 
(mobilitat, educació i joventut, cultura, dones, gent gran, promoció de la ciutat,...).  
 

Grau de Prioritat: Alta     
 

Termini d’implantació: Curt (0-2 anys) 
 

Període d’execució: Puntual (creació) 
 

Sectors implicats: ASFG, EL 

Cost econòmic: Organitzatiu i/o tècnic Fonts de finançament: ASFG 

Interrelació amb d’altres accions: 7.2.1. 
 

Indicadors de seguiment: I. SOS 13, I. UE 1 
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LÍNIA 
ESTRATÈGICA 7 FOMENT DE LA VIDA CULTURAL I ASSOCIATIVA DE SANT FELIU 

PROGRAMA                2 POTENCIACIÓ DE L’ACTIVITAT CULTURAL DE SANT FELIU DE GUÍXOLS 

ACCIÓ/PROJECTE      1 CREACIÓ DE LA COMISSIÓ TRANSVERSAL DE CULTURA 

Àmbit:  Cultura 

 

Estat d’implantació: 0 

Descripció:  
 
Por tal de coordinar les diferents àrees de l’Ajuntament implicades en la producció i organització de 
l’activitat cultural de Sant Feliu de Guíxols, es proposa crear una Comissió, formada per tècnics i/o 
polítics de cadascuna de les regidories municipals implicades en aquest àmbit (Regidoria de 
Cultura, Lleure i Patrimoni, de Joventut, R. d’Ensenyament i Educació, R. de Comerç, Indústria, 
Pesca i Turisme, i R. de Serveis Econòmics, Arxiu municipal, Ports i Informàtica), experts, membres 
del teixit social i associatiu (podrien ser alguns dels representants del Consell d’Entitats). Es 
considera especialment important millorar la interrelació entre l’Arxiu municipal, el Museu i l’Oficina 
d’informació. 
 
Els objectius principals d’aquesta Comissió serà:  
 
- Elevar el nivell cultural i millorar el consum cultural del municipi. 
- Estimular la creació cultural. 
- Promoure la cultura local. 
- Transmetre una visió lúdica de la cultura. 
- Aconseguir una gestió cultural de qualitat. 
- Planificar de forma conjunta l’activitat cultural i lúdica de la ciutat. 

- Gestió dels recursos culturals. 
 

Grau de Prioritat: Alta  
 

Termini d’implantació: Curt (0-2 anys) 
 

Període d’execució: Puntual (creació de la 
comissió)  
 

Sectors implicats: ASFG, EL 

Cost econòmic: A l’inici cost organitzatiu i/o 
tècnic, més endavant caldrà una partida d’uns 
20.000 €/any 
 

Fonts de finançament: ASFG 

Interrelació amb d’altres accions: 7.1.2. 
 

Indicadors de seguiment: I. SOS 13, I. UE 1 
 

 

Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat  
Auditoria municipal i Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat de Sant Feliu de Guíxols 

 

116



 

LÍNIA 
ESTRATÈGICA 7 FOMENT DE LA VIDA CULTURAL I ASSOCIATIVA DE SANT FELIU 

PROGRAMA                2 POTENCIACIÓ DE L’ACTIVITAT CULTURAL DE SANT FELIU DE GUÍXOLS 

ACCIÓ/PROJECTE      2 ELABORACIÓ D’UN PLA D’EQUIPAMENTS CÍVICS, CULTURALS I ESPORTIUS 

Àmbit:  Cultura 

 

Estat d’implantació: 0 

Descripció:  
 
L’Ajuntament de Sant Feliu, amb la col·laboració del Consell d’entitats, treballarà en l’elaboració 
d’un Pla d’equipaments cívics, culturals i esportius, que contempli com a eixos bàsics: 
 
- Control i gestió dels equipaments existents. 
- Planificació de nous equipaments.  
 
Es tracta de revisar l’oferta d’equipaments existents, detectar necessitats de nous equipaments 
(hotel d’entitats, pavelló compatible amb la realització d’activitats culturals, local pel jovent, centre 
cívic,...), i cercar la seva ubicació segons criteris d’ús, accessibilitat, distribució equitativa dins la 
trama urbana,... 
 
El Pla municipal d’equipaments també ha de contemplar la detecció de possibles mancances de 
seguretat en equipaments i edificis públics, i poder actuar construint/instal·lant la totalitat de mesures 
correctores necessàries. Per aquest motiu es proposa: 
 
- Comprovació de les mesures de seguretat de cada edifici i equipament. 
- Detectar les possibles mancances de seguretat. 
- Determinar les actuacions de correcció a dur a terme. 
- Prendre les mesures correctores necessàries. 

 

Grau de Prioritat: Alta  
 

Termini d’implantació: Curt (0-2 anys) 
 

Període d’execució: 6 mesos 
 

Sectors implicats: ASFG, EL 

Cost econòmic: Organitzatiu i/o tècnic.  Fonts de finançament: ASFG 

Interrelació amb d’altres accions: 3.7.7., 
7.1.3. 
 

Indicadors de seguiment: I. SOS 13 
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LÍNIA 
ESTRATÈGICA 7 FOMENT DE LA VIDA CULTURAL I ASSOCIATIVA DE SANT FELIU 

PROGRAMA                3 PROMOURE EL PATRIMONI LOCAL COM A ELEMENT DINAMITZADOR 

ACCIÓ/PROJECTE      1 MILLORA DELS RECURSOS HUMANS DE L’ARXIU MUNICIPAL AMB 
L’OBJECTIU DE MILLORAR I  AMPLIAR EL SERVEI 

Àmbit:  Cultura 

 

Estat d’implantació: 0,50 

Descripció:  
 
L'Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols aplega un important fons administratiu i històric (compta 
amb més de 6.000 volums de fons gràfics, fons cartogràfics, sonors i més de 50.000 fotografies, 
així com una hemeroteca i una biblioteca especialitzada en història local). Aquest arxiu és d’àmbit 
supramunicipal, essent un equipament important de consulta. Actualment amb la reubicació al 
carrer Surís, s’ha guanyat en espai, tot i que encara presenta algunes mancances.  
 
Per millorar el servei i gestió de l’Arxiu Municipal de Sant Feliu, actuar com un element coordinador 
de l’activitat cultural del poble i fomentar al màxim la protecció i difusió del patrimoni documental 
de la ciutat, es proposa incrementar els recursos humans a destinar-hi.  
 

Grau de Prioritat: Mitjana  
 

Termini d’implantació: Curt (0-2 anys) 
 

Període d’execució: 6 mesos 
 

Sectors implicats: ASFG 

Cost econòmic: 24.000 €/any Fonts de finançament: ASFG 

Interrelació amb d’altres accions: - 
 

Indicadors de seguiment: - 
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LÍNIA 
ESTRATÈGICA 7 FOMENT DE LA VIDA CULTURAL I ASSOCIATIVA DE SANT FELIU 

PROGRAMA                3 PROMOURE EL PATRIMONI LOCAL COM A ELEMENT DINAMITZADOR 

ACCIÓ/PROJECTE      2 POTENCIACIÓ I DIVULGACIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL, HISTÒRIC I 
ARTÍSTIC  

Àmbit:  Cultura 

 

Estat d’implantació: 0 

Descripció:  
 
La població compta amb un Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Elements 
d’Interès Artístic i Històric que cal completar i ampliar amb noves mesures així com amb una 
intensa campanya d’informació i conscienciació sobre la importància del patrimoni cultural per a la 
dinamització cultural, el reforç de la identitat del territori i la promoció turística. 
 

Grau de Prioritat: Mitjana 
 

Termini d’implantació: Curt (0-2 anys) 
 

Període d’execució: 1 any 
 

Sectors implicats: ASFG 

Cost econòmic: 6.000 € (campanya) Fonts de finançament: ASFG 

Interrelació amb d’altres accions: 7.3.1. 
 

Indicadors de seguiment: - 
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LÍNIA 
ESTRATÈGICA 7 FOMENT DE LA VIDA CULTURAL I ASSOCIATIVA DE SANT FELIU 

PROGRAMA                3 PROMOURE EL PATRIMONI LOCAL COM A ELEMENT DINAMITZADOR 

ACCIÓ/PROJECTE      3 POTENCIACIÓ DEL MUSEU D’HISTÒRIA DE LA CIUTAT 

Àmbit:  Cultura 

 

Estat d’implantació: 0,5 

Descripció:  
 
El Museu d’Història de la Ciutat custòdia un important patrimoni cultural, especialment referit al 
territori de l’actual Sant Feliu de Guíxols i de la Vall d’Aro. Des de la seu principal del Monestir i les 
seccions de Salvament Marítim i la Casa Albertí s’està fent un esforç per difondre el patrimoni i la 
història de la zona per entendre el nostre món en la seva globalitat, mitjançant exposicions 
permanents i temporals, les conferències, les publicacions.  
 
Caldrà dotar de més recursos aquest servei per tal d’assolir una oferta museològica coherent
(ampliant noves seccions, ampliant els horaris d’obertura al públic,...) i amb un fort lligam amb el 
territori i que permeti al territori gaudir del seu patrimoni i utilitzar-lo com a element dinamitzador. 
De manera complementaria es proposa millorar la senyalització en relació als recursos i 
equipaments culturals. 
 

Grau de Prioritat: Alta     
 

Termini d’implantació: Curt-mitjà (0-5 anys) 
 

Període d’execució: Continuat  
 

Sectors implicats: ASFG 

Cost econòmic: 24.000 €/any Fonts de finançament: ASFG, DC 

Interrelació amb d’altres accions: 4.5.3., 
7.3.1. 
 

Indicadors de seguiment: - 
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2.8. LÍNIA ESTRATÈGICA 8. MILLORA DE L’ORGANITZACIÓ 
I ELS SERVEIS MUNICIPALS, I LA PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA EN LA PRESA DE DECISIONS  
 
Assolir les bases per a un desenvolupament sostenible, objectiu principal del Pla d’acció 
local per la sostenibilitat (PALS) de Sant Feliu de Guíxols, és una responsabilitat que 
afecta a tots (ajuntament, agents econòmics, agents socials,...). Per això és necessari 
iniciar polítiques municipals dirigides a implicar als diferents agents locals i a tota la 
ciutadania en el procés d’Agenda 21 local.  
 
Per altra banda, l’Ajuntament ha de liderar i impulsar el PALS de Sant Feliu de Guíxols, 
i actuar com a exemplificador i difusor dels principis de sostenibilitat ambiental a tota 
la ciutadania. Per aquest motiu, la introducció de criteris de sostenibilitat i 
transversalitat en l’estructura organitzativa de l’Ajuntament, implantar un sistema de 
qualitat a l’Ajuntament,   millorar la coordinació interadministrativa, fomentar la 
cooperació internacional per la sostenibilitat són alguns dels camps de treball en 
aquest àmbit. 
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LÍNIA 
ESTRATÈGICA 8 MILLORA DE L’ORGANITZACIÓ I ELS SERVEIS MUNICIPALS, I LA 

PARTICIPACIÓ CIUTADANA EN LA PRESA DE DECISIONS  

PROGRAMA                1 MILLORA DE LA GESTIÓ AMBIENTAL A L’AJUNTAMENT 

ACCIÓ/PROJECTE      1 INCORPORACIÓ D’ASPECTES AMBIENTALS EN ELS NOUS PLECS DE 
CONCESSIONS DE SERVEIS MUNICIPALS 

Àmbit:  Gestió municipal 

 

Estat d’implantació: 0 

Descripció:  
 
L’Ajuntament, a través dels nous Plecs tècnics per a l’adjudicació dels diferents serveis municipals 
(neteja viària, recollida d’escombraries, neteja i manteniment del clavegueram, servei d’enllumenat 
públic,...), pot potenciar la introducció d’aspectes ambientals. 
 
Així, l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, puntuarà positivament que l’empresa concessionària 
hagi implantat un sistema de qualitat ambiental, i alhora exigirà un estàndard de qualitat ambiental 
en les diferents concessions, com per exemple: 
  
- En l’enllumenat públic, establir un programa de manteniment continuat i planificat dels equips i 

manteniment preventiu, incorpori mesures d’estalvi energètic (substitució de làmpades, sistema d’encesa 
programada), mesures de minimització de la contaminació lumínica,...  

- En el servei de recollida de residus: potenciació de la recollida selectiva, manteniment de la 
contenidorització, control GPS en els vehicles, vehicles ecològics,...  

- En la neteja viària, ampliació de la dotació de papereres, millora dels vehicles,... 

- En el transport públic urbà, adaptació del transport a les persones amb la mobilitat reduïda, ús de vehicles 
poc contaminants,... 

 

Grau de Prioritat: Alta  
 

Termini d’implantació: Curt (0-2 anys) 
 

Període d’execució: Continuat  
 

Sectors implicats: ASFG 

Cost econòmic: Organitzatiu i/o tècnic Fonts de finançament: ASFG 

Interrelació amb d’altres accions: 8.1.2., 
8.1.3. 
 

Indicadors de seguiment: - 
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LÍNIA 
ESTRATÈGICA 8 MILLORA DE L’ORGANITZACIÓ I ELS SERVEIS MUNICIPALS, I LA 

PARTICIPACIÓ CIUTADANA EN LA PRESA DE DECISIONS 

PROGRAMA                1 MILLORA DE LA GESTIÓ AMBIENTAL A L’AJUNTAMENT 

ACCIÓ/PROJECTE      2 IMPULS DE LA COMPRA VERDA A L’AJUNTAMENT27

Àmbit:  Gestió municipal 

 

Estat d’implantació: 0 

Descripció:  
 
Les bones pràctiques ambientals en la gestió diària de l’Ajuntament s’introdueixen, d’una banda, 
establint un protocol ambiental de compres i contractes, i d’altra banda, fent un seguiment i un 
control ambiental de tots els serveis que, directa o indirectament, siguin de gestió municipal. Els 
principals aspectes a tenir en compte són: 
 
- Intervenció en el procés de compra de productes incorporant criteris de compra ecològica (paper, 

fotocopiadores, vehicles,...). 
- Regular amb criteris ambientals els proveïdors de l’Ajuntament. 
- Verificar i controlar la gestió ambiental de les empreses concessionàries de serveis. 
- Legalitzar els acords per a la gestió (via conveni, acord municipal, ...) dels equipaments públics del 

municipi (piscina, poliesportiu, camp de futbol,...) amb totes les entitats usuàries en el que es contemplin 
els horaris, la neteja, el tipus d'utilització,.... 

 
L’establiment d’un protocol ambiental de compres i contractes és un requisit previ per tal que 
l’Ajuntament pugui implantar un Sistema de Gestió Ambiental certificat (SGA), en base el reglament 
europeu de gestió i auditoria ambiental EMAS, o la Norma internacional ISO 14001 (vegeu l’acció 
següent).  
 

Grau de Prioritat: Mitjana 
 

Termini d’implantació: Curt-mitjà (0-5 anys) 
 

Període d’execució: Continuat  
 

Sectors implicats: ASFG 

Cost econòmic: Cost organitzatiu i/o tècnic Fonts de finançament: ASFG, EC 

Interrelació amb d’altres accions: 8.1.3. 
 

Indicadors de seguiment: - 
 

                                            
27 Vegeu el document “Eines per a la compra verda municipal. Fitxes per a la compra verda. 
Base de dades d’ecoproductes municipals” http://www.diba.es/xarxasost/cat/compraverda.pdf  

Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat  
Auditoria municipal i Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat de Sant Feliu de Guíxols 

123



 

LÍNIA 
ESTRATÈGICA 8 MILLORA DE L’ORGANITZACIÓ I ELS SERVEIS MUNICIPALS, I LA 

PARTICIPACIÓ CIUTADANA EN LA PRESA DE DECISIONS 

PROGRAMA                1 MILLORA DE LA GESTIÓ AMBIENTAL A L’AJUNTAMENT 

ACCIÓ/PROJECTE      3 IMPLANTAR UN SISTEMA DE QUALITAT AMBIENTAL ALS SERVEIS 
MUNICIPALS  

Àmbit:  Gestió municipal 

 

Estat d’implantació: 0,25 

Descripció:  
 
La implantació de millores en la gestió ambiental del propi Ajuntament (protocol ambiental de 
compres i contractes, reduir les emissions a l’atmosfera dels vehicles municipals, implantar 
l’eficiència energètica,...), es poden completar amb la implantació d’un sistema de gestió ambiental 
(SGA). 
 
L’actual sistema d’ecogestió i ecoauditoria de la Unió Europea (Reglament 1836/93 del consell, de 
29 de juny), s’adreça només a empreses amb activitats industrials. Malgrat tot, el Reglament 
preveu l’aplicació experimental en d’altres sectors, entre els quals s’hi troba l’administració pública. 
 
Es proposa que l’Ajuntament implanti un Sistema de Gestió Ambiental (SGA)28 a les seves 
dependències i es certifiqui d’acord amb la norma ISO 14001 o el sistema EMAS. No obstant això, 
degut a la complexitat d’implantar aquesta actuació es proposa començar a certificar serveis 
municipals de forma prèvia i individual (neteja viària i recollida d’escombraries, enllumenat 
públic,...) 
 

Grau de Prioritat: Mitjana 
 

Termini d’implantació: Curt-mitjà (0-5 anys) 
 

Període d’execució: Continuat 
 

Sectors implicats: ASFG 

Cost econòmic:  6.000 €/any Fonts de finançament: ASFG, DMAiH 

Interrelació amb d’altres accions: 8.1.2., tot i 
que n’hi ha moltes d’altres que repercuteixen amb 
aquesta acció 
 

Indicadors de seguiment: I. UE 7 
 
 

 

                                            
28 A l’any 2001, Sant Feliu de Guíxols es va incloure dins del “Proyecto Municipio Turístico 
Sostenible” que impulsava la Federació Española de Municipios y Províncias”, segons el qual es 
respondre diversos qüestionaris per obtenir una primera avaluació mediambiental inicial, com a 
pas previ per a la implantació d’un sistema de qualitat ambiental.  
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LÍNIA 
ESTRATÈGICA 8 MILLORA DE L’ORGANITZACIÓ I ELS SERVEIS MUNICIPALS, I LA 

PARTICIPACIÓ CIUTADANA EN LA PRESA DE DECISIONS 

PROGRAMA                1 MILLORA DE LA GESTIÓ AMBIENTAL A L’AJUNTAMENT 

ACCIÓ/PROJECTE      4 IMPLANTACIÓ D’UN SISTEMA D’INFORMACIÓ GEOGRÀFICA (SIG) A LA 
GESTIÓ MUNICIPAL 

Àmbit:  Gestió municipal 

 

Estat d’implantació: 0 

Descripció:  
 
La incorporació d’un Sistema d’Informació Geogràfica (SIG) a les bases de dades corporatives 
és una oportunitat estratègica que permet augmentar notablement la qualitat de tota la informació 
municipal. Els Sistemes d’Informació Geogràfica són un instrument tècnic eficaç i viable per a 
interrelacionar les diferents bases de dades i georeferenciar-les, amb unes despeses raonables. 
 
Els SIG poden servir per a automatitzar processos ja existents, però també introduir nous 
processos. Poden ser útils tant als usuaris clàssics de la cartografia dintre d’un ajuntament (gestió 
tributària, urbanisme, serveis tècnics) com a una sèrie molt diversa d’usuaris: policia, sanitat 
mediambiental, serveis socials, recursos turístics, mobilitat,.... 
 
 

Grau de Prioritat: Mitjana  
 

Termini d’implantació: Mitjà (3-5 anys) 
 

Període d’execució: Continuat  
 

Sectors implicats: ASFG 

Cost econòmic: 9.000 € (en concepte d’equips i 
programes informàtics). 
 

Fonts de finançament: ASFG 

Interrelació amb d’altres accions: L’aplicació 
SIG municipal pot ser utilitzat per diverses de les 
accions que presenta aquest PALS 
 

Indicadors de seguiment: - 
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LÍNIA 
ESTRATÈGICA 8 MILLORA DE L’ORGANITZACIÓ I ELS SERVEIS MUNICIPALS, I LA 

PARTICIPACIÓ CIUTADANA EN LA PRESA DE DECISIONS 

PROGRAMA                1 MILLORA DE LA GESTIÓ AMBIENTAL A L’AJUNTAMENT 

ACCIÓ/PROJECTE      5 PARTICIPACIÓ DE L’AJUNTAMENT EN XARXES DE MUNICIPIS PER A LA 
SOSTENIBILITAT 

Àmbit:  Gestió municipal 

 

Estat d’implantació: 0,50 

Descripció:  
 
Es proposa la presència activa de l’Ajuntament a les diferents xarxes de municipis per a la 
sostenibilitat, amb l’objectiu d’aconseguir el contacte i l’intercanvi d’informació amb d’altres 
municipis que es trobin en procés d’implantació de l’Agenda 21 local. 
 
Per una banda es planteja continuar amb la participació activa en les diferent comissions i grups de 
treball del Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les comarques gironines (CILMA). Si 
bé s’ha destacat el CILMA donat que és una xarxa que agrupa els municipis de les comarques 
gironines, també pot ser interessant participar amb d’altres xarxes regionals, bàsicament amb 
l’objectiu de conèixer i intercanviar experiències locals per a un desenvolupament sostenible (vegeu 
la pàgina web http://www.cilma.org).  
 

Grau de Prioritat: Mitjana  
 

Termini d’implantació: Curt (0-2 anys) 
 

Període d’execució: Continuat  
 

Sectors implicats: ASFG 

Cost econòmic: organitzatiu i/o tècnic Fonts de finançament: ASFG 

Interrelació amb d’altres accions: - 
 

Indicadors de seguiment: - 
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LÍNIA 
ESTRATÈGICA 8 MILLORA DE L’ORGANITZACIÓ I ELS SERVEIS MUNICIPALS, I LA 

PARTICIPACIÓ CIUTADANA EN LA PRESA DE DECISIONS 

PROGRAMA                2 MILLORA DEL DIÀLEG ENTRE AJUNTAMENT I CIUTADANIA, I FOMENT LA 
PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

ACCIÓ/PROJECTE      1 CREACIÓ D’UNA PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA MUNICIPAL PER A 
SOSTENIBILITAT 

Àmbit:  Gestió municipal / Sostenibilitat 

 

Estat d’implantació: 0 

Descripció:  
 
Creació d’una partida específica dins del pressupost municipal per a les diferents qüestions de 
sostenibilitat. Aquesta partida serà transversal i afectarà a les diferents àrees de l’Ajuntament i com 
a mínim contemplarà l’execució de les diferents actuacions incloses en el Pla d’Acció Local per a la 
Sostenibilitat de Sant Feliu de Guíxols. Per a l’elaboració i confecció de la partida anual de 
sostenibilitat, caldrà realitzar reunions entre els diferents caps d’àrea per tal de detallar les diferents 
actuacions a executar i planificar-les.  
 

Grau de Prioritat: Alta  
 

Termini d’implantació: Curt (0-2 anys) 
 

Període d’execució: Continuat  
 

Sectors implicats: ASFG 

Cost econòmic: Variable segons els anys i les 
fonts de finançament externes 
 

Fonts de finançament: ASFG 

Interrelació amb d’altres accions: Totes 
 

Indicadors de seguiment: I. SOS 19, I. UE 1 
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LÍNIA 
ESTRATÈGICA 8 MILLORA DE L’ORGANITZACIÓ I ELS SERVEIS MUNICIPALS, I LA 

PARTICIPACIÓ CIUTADANA EN LA PRESA DE DECISIONS 

PROGRAMA                2 MILLORA DEL DIÀLEG ENTRE AJUNTAMENT I CIUTADANIA, I FOMENT LA 
PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

ACCIÓ/PROJECTE      2 IMPULS DE L’OFICINA “SANT FELIU DE GUÍXOLS SOSTENIBLE” 

Àmbit: Gestió municipal / Sostenibilitat 

 

Estat d’implantació: 0 

Descripció:  
 
Per tal de poder desenvolupar el PALS i continuar treballant en la construcció d’un 
desenvolupament sostenible, cal que l’Ajuntament disposi de l’estructura tècnica que aquest procés 
requereix.  Per això es proposa crear una Oficina Sant Feliu de Guíxols Sostenible, entesa a nivell 
estructural com un equipament municipal que té per objectiu continuar impulsant, a través de 
múltiples serveis i tasques,  la construcció d’un desenvolupament sostenible. 
 
Els objectius generals i tasques de l’Oficina seran: 
 
- Impulsar la implantació i execució del PALS.   
- Fer l’aplicació i difusió del sistema d’indicadors ambientals municipals29 
- Dinamitzar l’Agenda 21 Local. 
- Coordinar a nivell intern la gestió municipal en el procés d’Agenda 21 Local. Impulsar la transversalitat 

entre els diferents departaments i àrees de l’Ajuntament per tal d’incorporar els criteris de sostenibilitat en 
tota la gestió municipal. 

- Promoure i catalitzar els processos participatius de l’Agenda 21 Local. L’Oficina ha de realitzar tasques de 
dinamització i coordinació del Consell de Sostenibilitat Local, així com la participació puntual en la resta de 
consells municipals. 

- Impulsar la informació i l’educació ciutadana cap a la sostenibilitat. L’Oficina ha d’esdevenir un centre 
d’atenció al ciutadà en els diferents aspectes ambientals. Per aquest motiu l’oficina ha de disposar d’un 
fons documental, que posi a l’abast del ciutadà publicacions, catàlegs i d’altres documents que difonguin 
les millors pràctiques existents en els diferents àmbits de la sostenibilitat. 

- També ha d’impulsar i coordinar les diferents campanyes informatives i d’educació ambiental que es facin 
a Sant Feliu de Guíxols. 

 

De manera prèvia a la creació de l’Oficina Sant Feliu de Guíxols Sostenible és proposa elaborar un 
Pla director que defineixi en detall les característiques i les funcions (temes, serveis, organització, 
difusió, locals, cost econòmic, etc.) que ha de tenir la futura Oficina. 
 

Grau de Prioritat: Alta 
 

Termini d’implantació: Curt (0-2 anys) 
 

Període d’execució: Continuat 
 

Sectors implicats: ASFG 

Cost econòmic: Tècnic i 12.000 €/any Fonts de finançament: ASFG, DdG 

Interrelació amb d’altres accions: - 
 

Indicadors de seguiment: I. SOS 19 
 

 

                                            
29 L’aplicació i seguiment d’aquest sistema d’indicadors ha de permetre avaluar l’evolució de la 
qualitat ambiental – social – econòmica del municipi.  És important que l’Ajuntament 
sistematitzi l’aplicació d’aquests indicadors, com a sistema de seguiment de la gestió sostenible, 
però també cal fer una difusió dels resultats dels indicadors a la població. 

Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat  
Auditoria municipal i Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat de Sant Feliu de Guíxols 

 

128



 

LÍNIA 
ESTRATÈGICA 8 MILLORA DE L’ORGANITZACIÓ I ELS SERVEIS MUNICIPALS, I LA 

PARTICIPACIÓ CIUTADANA EN LA PRESA DE DECISIONS 

PROGRAMA                2 MILLORA DEL DIÀLEG ENTRE AJUNTAMENT I CIUTADANIA, I FOMENT LA 
PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

ACCIÓ/PROJECTE      3 INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA EN EL DISSENY URBANÍSTIC 
DE LA CIUTAT 

Àmbit:  Participació ciutadana / Urbanisme   

 

Estat d’implantació: 0 

Descripció:  
 
Les accions 1.1.1, 1.1.2 i 1.1.3 del PALS de Sant Feliu es relacionen amb la planificació urbanística 
del municipi amb criteris de sostenibilitat. Aquesta acció proposa incorporar la participació 
ciutadana en el disseny urbanístic de la ciutat, per mitjà de presentacions públiques i fòrums de 
debat, i en algun cas concret (potser en l’acció 1.1.3.) poder engegar estratègies de participació 
ciutadana més àmplies.   
 

Grau de Prioritat: Alta      
 

Termini d’implantació: Curt (0-2 anys) 
 

Període d’execució:  
 

Sectors implicats: ASFG 

Cost econòmic: 6.000 € (variable en funció de 
la metodologia de participació escollida). 

Fonts de finançament: ASFG, Fundació Jaume 
Bofill 
 

Interrelació amb d’altres accions: 1.1.1., 
1.1.2., 1.1.3. 
 

Indicadors de seguiment: I. UE 1 
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LÍNIA 
ESTRATÈGICA 8 MILLORA DE L’ORGANITZACIÓ I ELS SERVEIS MUNICIPALS, I LA 

PARTICIPACIÓ CIUTADANA EN LA PRESA DE DECISIONS 

PROGRAMA                2 MILLORA DEL DIÀLEG ENTRE AJUNTAMENT I CIUTADANIA, I FOMENT LA 
PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

ACCIÓ/PROJECTE      4 ELABORACIÓ DE PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 

Àmbit:  Participació ciutadana 

 

Estat d’implantació: 0 

Descripció:  
 
Es proposa donar èmfasi a la participació ciutadana i aconseguir la seva incidència real sobre les 
inversions públiques, es proposa el desenvolupament d’experiències iniciades en aquest sentit com 
és el cas dels “pressupostos participatius”.  
 
Amb l’objectiu d’aconseguir una democràcia participativa es planteja d’una banda:  
 
- Revisió del Reglament Orgànic Municipal (ROM) que inclogui els mecanismes i instruments que 

garanteixin la participació de tots els veïns i veïnes en els afers públics. 
  
- Establir un mecanisme de participació ciutadana concret perquè es porti a terme a finals de cada any per 

tal de discutir i prioritzar les partides pressupostàries de l’Ajuntament per l’any següent. Els mecanismes 
de participació (aules de treball, assemblees, mètodes de votació, redacció o modificació de propostes, 
etc.), poden ser múltiples i cal estudiar quina és la millor opció per a Sant Feliu de Guíxols.   

 

Grau de Prioritat: Mitjana 
 

Termini d’implantació: Curt (0-2 anys) 
 

Període d’execució: Continuat 
 

Sectors implicats: ASFG, CI, EL, AAVV 

Cost econòmic: organitzatiu i/o tècnic Fonts de finançament: ASFG 

Interrelació amb d’altres accions: - 
 

Indicadors de seguiment: I. UE 1 
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LÍNIA 
ESTRATÈGICA 8 MILLORA DE L’ORGANITZACIÓ I ELS SERVEIS MUNICIPALS, I LA 

PARTICIPACIÓ CIUTADANA EN LA PRESA DE DECISIONS 

PROGRAMA                2 MILLORA DEL DIÀLEG ENTRE AJUNTAMENT I CIUTADANIA, I FOMENT LA 
PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

ACCIÓ/PROJECTE      5 IMPULS D’UN CONSELL DE SOSTENIBILITAT LOCAL 

Àmbit:  Participació ciutadana 

 

Estat d’implantació: 0 

Descripció:  
 
El Consell de Sostenibilitat Local és un òrgan consultiu el qual ha d’estar reglamentat (en quant a la 
seva composició, funcionament,...). El Consell de Sostenibilitat Local serà l’encarregat de vetllar: 
  
- Per la revisió, actualització i avaluació del grau d’implantació del PALS al municipi. 
- Avaluar en quins aspectes el municipi “camina” cap a la sostenibilitat i/o en quins aspectes se’n allunya.  
- Estimular, promoure i vincular la participació dels ciutadans i de les entitats en el procés d'elaboració i a la 

presa de decisions i el desenvolupament de l'Agenda 21 Local. 
- Promoure activitats de caire formatiu i educatiu, d'informació, de debat i de difusió pública sobre 

sostenibilitat.  
- Emetre informes o dictàmens sobre els grans projectes que afectin a la sostenibilitat de Sant Feliu de 

Guíxols.  

 

Grau de Prioritat: Alta  
 

Termini d’implantació: Curt (0-2 anys) 
 

Període d’execució: Continuat 
 

Sectors implicats: ASFG, CI, AAVV 

Cost econòmic: organitzatiu i/o tècnic Fonts de finançament: ASFG 

Interrelació amb d’altres accions: 8.2.2. 
 

Indicadors de seguiment: I. UE 1 
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LÍNIA 
ESTRATÈGICA 8 MILLORA DE L’ORGANITZACIÓ I ELS SERVEIS MUNICIPALS, I LA 

PARTICIPACIÓ CIUTADANA EN LA PRESA DE DECISIONS 

PROGRAMA                3 EDUCACIÓ PER AL CIVISME 

ACCIÓ/PROJECTE      1 POTENCIACIÓ DEL VOLUNTARIAT SOCIAL I AMBIENTAL 

Àmbit:  Civisme 

 

Estat d’implantació: 0 

Descripció:  
 
Impulsar el voluntariat social i ambiental, amb tasques vinculades al desenvolupament de l'Agenda 
21 Local i que consideri entre d'altres els següents aspectes: 
 
- Crear la figura dels agents cívics. Els agents cívics funcionen en alguns municipis a través de plans 

d’ocupació, ocupant a persones perquè facin el servei de control de l’estat del mobiliari urbà i per 
fomentar el civisme entre els ciutadans. No multen ni fan tasques de policia local però donen suport a 
l’adequat funcionament dels aspectes de la via pública. 

- Impulsar el voluntariat ambiental als espais naturals protegits (conservació, recerca, divulgació dels valors 
de l’espai,...). 

- Voluntariat social (adreçat a persones grans com per exemple acompanyaments al domicili, activitats de 
reforç en activitats culturals, de lleure, excursions,...; adreçat a la població immigrada per tal d’afavorir la 
interculturalitat,...).  

 

Grau de Prioritat: Mitjana      
 

Termini d’implantació: Mitjà (3-5 anys) 
 

Període d’execució: Continuat  
 

Sectors implicats: ASFG 

Cost econòmic: organitzatiu. 2.000 €/any 
(recursos materials). 20.000 €/any (plans 
d’ocupació) 
 

Fonts de finançament: DT, ASFG. 

Interrelació amb d’altres accions: 3.7.6. 
 

Indicadors de seguiment: I. SOS 19 
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LÍNIA 
ESTRATÈGICA 8 MILLORA DE L’ORGANITZACIÓ I ELS SERVEIS MUNICIPALS, I LA 

PARTICIPACIÓ CIUTADANA EN LA PRESA DE DECISIONS 

PROGRAMA                3 EDUCACIÓ PER AL CIVISME 

ACCIÓ/PROJECTE      2 IMPULS D’UNA CAMPANYA D’EDUCACIÓ PEL CIVISME EN DIFERENTS 
ÀMBITS 

Àmbit:  Civisme 

 

Estat d’implantació: 0,25 

Descripció:  
 
Impulsar dues campanyes anuals adreçades al conjunt de la població i en especial a les escoles, 
per tal de promoure els bons hàbits i el civisme al conjunt de la ciutadania. Les principals 
campanyes que es poden engegar són: 
 
- Mobilitat sostenible. Continuar participant a la setmana de la mobilitat sostenible i segura. Realitzar 

campanyes de promoció dels desplaçaments a peu i en bicicleta (en col·laboració amb l’Àrea Bàsica de 
Salut),... 

- Educació viària, sobretot adreçada a evitar l’estacionament il·legal i a les bones pràctiques del 
conductor. 

- Bones pràctiques ambientals en relació al soroll. Aquesta campanya es pot centrar en tres àmbits: a 
casa, a l’espai públic i al lloc de treball. Per aquesta campanya específica cal realitzar-la tant al conjunt de 
la població com a les escoles (especialment als alumnes de 3er. d’ESO) 

- Conscienciació a la població encarada a mantenir i/o disminuir el consum d’aigua sense que aquest 
fet hagi d’implicar, però, una menor qualitat de vida. Es recomana aprofitar les campanyes institucionals 
que periòdicament es duen a terme amb aquest mateix objectiu. Es proposa que aquesta campanya 
inclogui diferents elements informatius com per exemple: ràdio, articles en el butlletí municipal, xerrades, 
fulletons,... 

- Campanyes informatives i d’educació ambiental dirigides al conjunt de la població per tal de fomentar 
l’estalvi energètic i l’ús de l’energia solar. Es proposa programar una campanya informativa per al 
foment de l’eficiència energètica i l’ús d’energies renovables, aprofitant els materials i recursos informatius 
que s’ofereixen des de l’ICAEN. També es proposa realitzar una jornada tècnica sobre l’energia solar i 
l’eficiència energètica en els edificis i adreçada als principals sectors implicats (tècnics municipals, 
instal·ladors, promotors, arquitectes,...). 

- La gestió dels residus, especialment adreçada a la minimització dels residus (fomentar un consum 
responsable), al foment de la recollida selectiva de vidre, paper i envasos lleugers, informar sobre la 
recollida de voluminosos (donant a conèixer el servei de recollida) i a la utilització de la deixalleria. 

- Campanya sobre els bons hàbits ambientals dels ciutadans.  

 

Grau de Prioritat: Alta 
 

Termini d’implantació: Curt (0-2 anys) 
 

Període d’execució: Continuat  
 

Sectors implicats: ASFG 

Cost econòmic: 12.000 €/ any (4 campanyes 
anuals)  
 

Fonts de finançament: ASFG, DMAiH, 
DPTOP,... 

Interrelació amb d’altres accions: - 
 

Indicadors de seguiment: - 
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LÍNIA 
ESTRATÈGICA 8 MILLORA DE L’ORGANITZACIÓ I ELS SERVEIS MUNICIPALS, I LA 

PARTICIPACIÓ CIUTADANA EN LA PRESA DE DECISIONS 

PROGRAMA                4 COOPERACIÓ I SOLIDARITAT 

ACCIÓ/PROJECTE      1 INCREMENT DELS RECURSOS ECONÒMICS ALS PROJECTES DE COOPERACIÓ 
INTERNACIONAL 

Àmbit:  Cooperació i solidaritat 

 

Estat d’implantació: 0,50 

Descripció:  
 
L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols incrementarà de manera gradual el pressupost a projectes 
de Cooperació internacional, amb l’objectiu d’arribar a destinar el 0,7% del pressupost municipal a 
projectes de Cooperació. 
 
L’Ajuntament (amb l’ajut de les entitats del municipi) determinarà els projectes i les relacions amb 
d’altres poblacions en temes de cooperació.  
 

Grau de Prioritat: Mitjana     
 

Termini d’implantació: Curt (0-2 anys) 
 

Període d’execució: Anual  
 

Sectors implicats: ASFG, EL, AAVV 

Cost econòmic: 130.000 €/any (variable en 
funció del pressupost municipal) 

Fonts de finançament: ASFG 

Interrelació amb d’altres accions: - 
 

Indicadors de seguiment: - 
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LÍNIA 
ESTRATÈGICA 8 MILLORA DE L’ORGANITZACIÓ I ELS SERVEIS MUNICIPALS, I LA 

PARTICIPACIÓ CIUTADANA EN LA PRESA DE DECISIONS 

PROGRAMA                4 COOPERACIÓ I SOLIDARITAT 

ACCIÓ/PROJECTE      2 FOMENT DELS PRODUCTES PROVINENTS DEL COMERÇ JUST, PRODUCTES 
LOCALS I/O ECOLÒGICS 

Àmbit:  Gestió municipal 

 

Estat d’implantació: 0 

Descripció:  
 
Amb l’objectiu d’impulsar estratègies de cooperació i justícia social, l’Ajuntament de Sant Feliu de 
Guíxols, amb el suport d’entitats locals, treballarà per a promoure el comerç just i solidari.  
 
Aquesta actuació proposa incorporar productes provinents del comerç just, productes locals i/o 
ecològics a l’administració local (màquines de cafè, lots de Nadal, objectes de regal,...).  
 
També es proposa ajudar aquelles activitats econòmiques destinades al comerç de productes locals 
i/o ecològics. En aquest sentit cal una major presència dels productes locals i/o ecològics en les 
diferents fires i actuacions de promoció de la ciutat.  
 

Grau de Prioritat: Mitjana  
 

Termini d’implantació: Curt (0-2 anys) 
 

Període d’execució: Continuat  
 

Sectors implicats: ASFG, SP 

Cost econòmic: sense cost afegit Fonts de finançament: ASFG 

Interrelació amb d’altres accions: - 
 

Indicadors de seguiment: I. UE 10 
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3. Sistema d’indicadors de sostenibilitat de Sant 
Feliu de Guíxols 

 
 
3.1. Definició 
 
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. 

Tots aquests aspectes s’han tractat de manera detallada en els treballs d’anàlisi i 
diagnosi municipal (documents I i II de l’Auditoria municipal) i han servit com a dades 
de base per a planificar les estratègies i actuacions del Pla d’Acció Local per la 
Sostenibilitat de Sant Feliu de Guíxols.  

 

 
La definició d’un conjunt de descriptors o indicadors ambientals, socials i econòmics 
tenen una gran importància en el procés de l’Agenda 21 de Sant Feliu de Guíxols, 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 Figura 1 mostra la relació del 
sistema d’indicadors amb el procés d’Agenda 21 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 d’indicadors ambientals propi 
dels PALS per tal de contrastar. Aquest programa contempla la determinació d'un 
mínim de dinou indicadors comuns per a tots els municipis (6 de caràcter ambiental, 7 
són de l'àmbit social i 6 de tipus econòmic). A l’hora també s’han incorporat els 10 
Indicadors Comuns Europeus de Sostenibilitat Local. Aquest conjunt d’indicadors 
ajudaran a avaluar l’evolució del municipi cap a la sostenibilitat.  
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3.2. Objectius  
 
 
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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3.3. Sistema d’indicadors de sostenibilitat de les 
comarques gironines (Diputació de Girona) 

 
 

111   Racionalització i qualitat de l’aigua 
 
Descripció 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 al riu Ter abans de la sortida del terme 
municipal. 
 

Càlcul  
 
 
 
 
On A = 0,1 si els punts de mostreig es troben per sota dels 100 m d’alçada, A = 0,12 si se situen entre 
els 100 m i els 600 m, i A = 0,14 si es troben per sobre dels 600 m.  
(1) Té el seu límit mínim en els 150 l/hab.dia. 

 
Unitats  Litres aigua/habitant i dia 

 
Periodicitat Anual  

índex BILL/Núm. de conques

A 

acionalització i 
qualitat de l’aigua =R (250 -  litres aigua/hab.dia-1-) +

Resultat No s’ha pogut calcular (només manquen dades de l’índex BILL) 
 
A= 0,1 
Consum (litres/hab i dia)= 318,75 (1999); 330,34 (2000); 540,39 (2001); 
549,18 (2002) 

Tendència 
desitjada 

⇑ 
Augmentar 

Font 
d’informació 

Agència Catalana de l’Aigua, Companyies concessionàries de l’abastament 
municipal d’aigua. L’índex BILL s’ha de calcular a partir de treball de camp. 
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222   Producció neta de residus 
 
Descripció Avalua la qualitat de la gestió de residus, tant pel que fa a la producció 

total com pel grau d’acostament als propòsits del Programa de gestió de 
residus municipals de Catalunya (PGRM), mesurant la producció final 
ponderada neta de residus domèstics per habitant.  
 

Càlcul                                                           
  
Producció neta de residus = 
 

 
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 població de fet ponderada 
 

Unitats  kg/habitant i any 
 

B  x

P

(R - E)  + (1 – R) . F 

Periodicitat Anual  
Resultat 740,33 (any 2002) 

700,65 (any 2001) 
665,59 (any 2000) 
691,96 (any 1999) 
566,86 (any 1998) 
*El PGRMC (2001-2006) estableix uns objectius de valorització pel 2006 del 69% 
(inclou valorització material i valorització energètica o incineració). 

Tendència 
desitjada 

⇓ 
Disminuir 

Font 
d’informació 

Junta de Residus 
 

 

Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat  
Auditoria municipal i Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat de Sant Feliu de Guíxols 

 

140



 

333   Consum net d’energia 
 
Descripció Avaluació del consum energètic de la població i la proporció en què aquest 

consum té naturalesa renovable. 
 

Càlcul  
 
 
 
 
 
 
 
Y és la fracció d’energia renovable utilitzada. 
 

Unitats  El resultat s’expressarà en TEP (tones equivalents de petroli)/hab.any. 

Consum net d’energia = X (1-Y)

= X 
Població de fet ponderada del municipi

Energia elèctrica + Derivats del petroli + Gas natural 

 
Periodicitat Anual 
Resultat 0,96 (any 2002)  

 

Tendència 
desitjada 

⇓ 
Disminuir 

Font 
d’informació 

Companyies elèctriques (Fecsa-Enher) 
Gas Natural  
Les dades de combustibles líquids i gasos liquats del petroli es poden 
aproximar a partir de les estadístiques provincials facilitades pel 
Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya.  
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444   Dependència de l’automòbil 
 
Descripció Mesura l’ús que se’n fa de l’automòbil a partir de la relació entre els 

desplaçaments en cotxe i els desplaçaments totals.  
 

Càlcul  
 
 
 
 
 
Es consideren els 15 principals destins dels desplaçaments de l’EMO (any 
1996). La distància dels desplaçaments es calcula considerant els 
quilòmetres lineals de cada destí multiplicats per 2 (anada-tornada)  
 

Unitats  % 
Periodicitat Quinquennal 
Resultat 62,61 (any 1996) 

 
(s’ha considerat el valor de Km lineals que s’indica a l’auditoria) 

Tendència 
desitjada 

⇓ 
Disminuir 

Font 
d’informació 

A manca d’una enquesta de mobilitat específica del municipi (amb dades de
mobilitat obligada i no obligada), l’aplicació de l’indicador es pot fer a partir 
de les dades de l’enquesta  de mobilitat obligada (EMO. Any 1996) que ha 
fet l’Institut d’Estadística de Catalunya. 

 

Dependència de l’automòbil 

Km recorreguts en automòbil 

Km totals recorreguts

X  100 =
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555 Sòls de sostenibilitat garantida 
 
Descripció 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  

Sòls de sostenibilitat 
garantida 

Sup. ajustable als condicionants establerts

Sup. total del municipi

= x 100 

% 
Periodicitat Anual 
Resultat 34 %  (any 2003) 

 
(inclou el sòl protegit de valor agrícola, sòl protegit de valor forestal i el sòl protegit 
de ribera) 

Tendència 
desitjada 

⇑ 
Augmentar 

Font 
d’informació 

Ajuntament 
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666   Diversitat bioestructural 
 
Descripció Avalua la qualitat general dels ecosistemes a partir de la presència 

d’espècies testimoni -bioindicadors-. La Diputació de Girona en el document 
“Programa de suport de la Diputació de Girona a la redacció de Plans 
d’Acció Local per a la Sostenibilitat. Els Indicadors de Sostenibilitat” 
determina quines són les espècies bioindicadores a considerar, així com els 
diferents hàbitats naturals que conformen el mosaic paisatgístic del 
territori. 
 

Càlcul  
 
 
 
 
 
(1) Només en els hàbitats representats al municipi. 
(2) Hàbitats representats al municipi. 
(3) Total d’hàbitats considerats pel conjunt de les comarques gironines. 

 
Unitats  

Núm. d’espècies localitzades-1-

Núm. d’espècies relacionades-1-

Diversitat 
bioestructural 

Núm. d’hàbitats representats-2-

Núm. total d’hàbitats-3-

+= 

 
Periodicitat Anual 
Resultat  

Tendència 
desitjada 

⇑ 
Augmentar 

Font 
d’informació 
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777   Grau de compacitat urbana 
 
Descripció L’ecologia urbana analitza els usos de la ciutat, per veure la seva diversitat, 

i per tant el grau d’autonomia i sostenibilitat. Una  ciutat poc diversa, difusa 
– que ocupa molt espai -, amb usos molt separats consumeix molta energia 
i recursos en la mobilitat, i en les necessitats de proveïment i relacions 
socials (treball, formació, lleure). En canvi, una ciutat compacta barreja els 
usos de residència, treball, lleure, comerç, etc., cosa que redueix els 
desplaçaments i facilita les relacions socials. 
 
Es considera que les àrees urbanes dissenyades per al vianant i la bicicleta 
han de tenir densitats mínimes de 30-40 habitatges/ha per tal que 
l’activitat diària efectivament es pugui portar a terme sense necessitar el 
cotxe (Newman, 1996). Per altra banda, aquestes densitats també 
asseguren una major eficiència de l’ús del sòl, entès com un recurs limitat i 
de gran valor.  
 
Aquest indicador permet una aproximació al grau de compacitat urbana a 
partir de l’evolució de la densitat neta d’habitatges. La densitat neta reflexa 
el nombre d’habitatges per hectàrea de sòl urbà (descomptant la superfície 
de sòl industrial i el sòl ocupat per vies de comunicació).  
 

Càlcul  
 
 
 

Núm. habitatges

Hectàrees de sòl urbà

Unitats  Habitatges/Hectàrea 
Periodicitat Anual 
Resultat 32,89 (any 2002) 

Tendència 
desitjada 

 30-40 Hab./Ha > x < 100 Hab./Ha 

Font 
d’informació 

Ajuntament 
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888   Grau d’ocupació de l’habitatge 
 
Descripció Avalua el nombre d’habitatges que es troben ocupats (habitatges de 

primera residència) respecte el total d’habitatges del municipi, fet que ens 
permet caracteritzar la vitalitat i sentit de pertinença dels ciutadans al 
municipi.  
 
Un nombre elevat d’habitatges vacants (desocupats i/o de segona 
residència) pot indicar una baixa cohesió social i l’existència de zones 
urbanes degradades. 
 

Càlcul  
 
 
 

Unitats  

Núm. Habitatges ocupats

Núm. total habitatges 

X  100 

% 
Periodicitat Anual  

 
Resultat 48,69 % (any 2001). (Font: INE.) 

Tendència 
desitjada 

⇑ 
Augmentar 

Font 
d’informació 

Institut d’Estadística de Catalunya (total d’habitatges) 
Ajuntament (habitatges de primera residència) 
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999   Índex d’envelliment de la població 
 
Descripció Aquest indicador avalua el grau amb que una societat, en aquest cas 

comunitat local, envelleix, calculant la proporció entre el nombre de 
persones  grans (65 anys i més) i el nombre de nens o adolescents (joves 
de menys de 15 anys).  
 
Malgrat existeix una tendència general a l’increment de l’índex 
d’envelliment a Catalunya, apareixen diferències notables en funció de les 
zones i/o municipis del territori. 
 
Com a subindicador complementari es proposa calcular l’índex de 
sobreenvelliment, entès com la proporció entre el nombre de persones de 
85 anys i més respecte el nombre de persones de 65 anys i més. Aquest 
subindicador pot indicar el percentatge de persones grans que tenen unes 
majors necessitats d’atenció social i sanitària. 
 

Càlcul  
  
 
 
 
Subindicador  
 
 

Unitats  

Núm. de persones de 65 anys i més

Núm. de persones de menys de 15 anys

X  100 

Núm. de persones de 85 anys i més

Núm. de persones de 65 anys i més

X  100  

% 
Periodicitat Anual 
Resultat Indicador (any 2001): 147,4 % 

Subindicador (any 2001): 9,4 %. 
Tendència 
desitjada 

Valors de referència: 
 

- Índex d’envelliment <120 % 
- Índex de sobreenvelliment <15% 

 
Font 
d’informació 

Padró municipal 
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111000   Grau de formació de la població 
 
Descripció Calcula el percentatge de població major de 16 anys que disposa dels 

estudis obligatoris acabats. 
 
Com complement a l’indicador es proposen dos subindicadors: 
 

- Percentatge de població que disposa d’estudis mitjans o 
superiors 

- Percentatge de població escolar immigrada respecta el total de 
la població escolar del municipi 

Càlcul  
 
 
 
Subindicadors: 
 
 
 
 
 
 
 

Població major de 16 anys amb ESO inacabada 

Població major de 16 anys 

X  100 

Població amb estudis mitjans i superiors
acabats

Població total 

X  100  

X  100 
Població escolar immigrada 

Població escolar total 

Unitats  % 
Periodicitat Anual 
Resultat Indicador (any 2001): 34,7 % (% de població que no ha acabat el BUP o FP) 

Subindicador 1 (any 2001): 8,6 % 
Subindicador 2: - 

Tendència 
desitjada 

Indicadors:  
⇓ 
Disminuir 
 
Subindicadors:  
⇑, augmentar la població amb estudis mitjans i/o superiors 
Augmentar o mantenir-se. 

Font 
d’informació 

Institut d’Estadística de Catalunya 
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111111   Taxa de mortalitat  
 
Descripció Registra el número de defuncions de la població, calculada com el nombre 

de defuncions per a cada 1000 habitants. 
 

Càlcul  
 
 

Unitats  Defuncions/1000 habitants 
Periodicitat Anual 
Resultat 

Núm. defuncions 

Població total  
X  100 

9,28 (any 2001) 
9,51 (any 2000) 
8,72 (any 1999) 

Tendència 
desitjada 

⇓ 
Disminuir 

Font 
d’informació 

Àrea Bàsica de Salut 
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111222   Equipaments assistencials per a la gent gran 
 
Descripció Avalua els centres residencials i centres de dia que hi ha al municipi, a 

partir de calcular l’oferta de places respecte a la  població de més de 65 
anys. 
 

Càlcul  
 

 
Unitats   

Núm. de places en centres residencials i centres de dia 

Població de més de 65 anys 

Periodicitat Anual 
Resultat 0,004 (actualment) 

0,006 (properament)  
 

Tendència 
desitjada 

⇑ 
Augmentar i/o mantenir en funció de les necessitats de la població major 
de 65 anys. 

Font 
d’informació 

Ajuntament 
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111333   Grau d’associacionisme local  
 
Descripció Disposar d’una bona xarxa associativa afavoreix les relacions socials i la 

cohesió del municipi. Aquest indicador integra les associacions locals que 
tenen un clar caràcter social i/o ambientalista i la seva vitalitat, ponderant 
el nombre de ciutadans que participen en la vida associativa del municipi.  
 
Per tal de recollir les associacions que treballen directament per millorar el 
medi ambient i la qualitat de vida dels ciutadans seguint els principis bàsics 
de sostenibilitat, a continuació es presenta una llista dels àmbits a 
considerar: 
 
- Veïnals 
- Culturals 
- Polítiques i sindicals 
- Medi Ambient / conservacionistes 
- Solidaritat, Pau i Drets Humans 
- Educatives i Formatives 
- Salut i Sòcio-assistencials 
 

Càlcul  
 
 

 
 

Unitats  

∑ ((Ass.1 x Núm. socis1)+(Ass. 2 x núm. socis 2)+...+(Ass. n x núm. socis n)) 
X  100 

Núm. habitants 

% 
Periodicitat Anual 
Resultat Es desconeix el nombre de socis de cada entitat  

 

Tendència 
desitjada 

⇑ 
Augmentar  

Font 
d’informació 

Ajuntament 
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111444   Dependència econòmica exterior   
 
Descripció Aquest indicador avalua el grau de dependència exterior per raons de 

treball. Reflexa les necessitats de mobilitat obligada que té el municipi, així 
com la fortalesa de l’economia local.  
 

Càlcul  
 
 
 

Unitats  % 

Població resident ocupada 

X  100 
Població ocupada que treballa al municipi 

Periodicitat Quinquennal 
Resultat 59,04 % (any 1996) 

 
Tendència 
desitjada 

⇑ 
Augmentar 

Font 
d’informació 

Institut d’Estadística de Catalunya 
Ajuntament 
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111555   Vulnerabilitat econòmica del municipi 
 
Descripció Aquest indicador mesura la concentració de l’ocupació, segons sectors 

d’activitat. La diversitat econòmica local es pot considerar un aspecte clau 
en la sostenibilitat del municipi, ja que permet reduir el risc econòmic de 
dependre d’un únic sector d’activitat i genera estabilitat econòmica a mig i 
llarg termini.  
 
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 Percentatge de població ocupada per sectors (% sector primari, % sector 
secundari, % sector terciari) 
 
Subindicador:             

 
 

Unitats  

Núm. de treballadors a les 5 principals indústries  

Població total ocupada 
X  100  

% 
Periodicitat Anual 
Resultat Sector primari (any 1996): 2,87 % 

Sector secundari (any 1996): 37,89 % 
Sector terciari (any 1996): 59,84 % 
 
Subindicador (any 2003): 6,38 % (si es considera la plantilla de les 5 
principals empreses, tot i que es desconeix quin percentatge de les seves plantilles 
correspon a residents a Sant Feliu de Guíxols) 
 

Tendència 
desitjada 

Per l’indicador:  
Equilibri entre sectors 
 
Pel subindicador: 
⇓ 
Disminuir i/o mantenir-se 

Font 
d’informació 

Ajuntament 
Registre General de la Seguretat Social 
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111666   Proximitat de l’oferta comercial  
 
Descripció Aquest indicador avalua l’oferta local del comerç minorista a partir del 

nombre d’establiments de comerç al detall d’alimentació. 
 
El fet que un municipi tingui un comerç minorista fort i distribuït pels 
diferents barris urbans, a més de la importància econòmica que això 
representa, suposa que la ciutat té una estructura urbana amb diversitat 
d’usos que permet una bona accessibilitat als comerços, i per tant, redueix 
també els possibles problemes de mobilitat. 
  

Càlcul  
 

 
 

Unitats  

X  100  
Núm. d’establiments al detall d’alimentació

Població total

Núm. establiments/100 habitants 

Periodicitat Anual 

Resultat 1,54 (si es pren el número total d’establiments o IAEs) 
1,20 (si es pren el número total de locals) 

Tendència 
desitjada 

⇑ 
Augmentar 

Font 
d’informació 

Ajuntament. Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) 
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111777   Taxa d’atur 
 
Descripció Aquest indicador avalua la taxa d’atur, segons la població activa i segons la 

població compresa entre 15-64 anys.  
 
La taxa d’atur sobre la població activa (Taxa d’atur 1), és un indicador 
estandarditzat que permet treballar i comparar amb altres municipis, o a 
nivell comarcal i de tot Catalunya. La taxa d’atur sobre el total de població 
compresa entre 15-64 anys (Taxa d’atur 2), tot i no ser comparatiu en 
d’altres municipis, dóna una  idea més aproximada de la taxa d’atur real del 
municipi. 
 
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  
Taxa d’atur 1:    

 
 
Taxa d’atur 2:   

 
 
Subindicador:  

 
 

Unitats  % 
Periodicitat Anual  
Resultat Taxa d’atur 1 (any 2003): 6,36 % 

X  100 Núm. aturats 
Població activa 

Núm. aturats X  100 
Població entre 15-64 anys 

Núm. aturats 20-29 anys 
Núm. aturats 

X  100 

Taxa d’atur 2 (any 2003): 4,32 %  
Subindicador (Mitjana 1998-2002): 26,12 %*  
 
*30,90 % si es considera també la franja d’edats compresa entre 15 i 19 anys 

Tendència 
desitjada 

⇓ 
Disminuir 

Font 
d’informació 

Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya. 
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111888    Qualitat ambiental de les activitats 
econòmiques  

 
Descripció Incorporar criteris de sostenibilitat en les activitats econòmiques és un 

repte que està començant a impregnar totes les activitats de la nostra 
societat. Mitjançant la implantació d’un sistema de gestió ambiental o del 
distintiu de garantia de qualitat ambiental és busca la introducció d’una 
cultura de la gestió ambiental en les nostres activitats econòmiques. 
 
Aquest indicador avalua la qualitat ambiental de les activitats econòmiques 
del municipi, a partir del càlcul del nombre d’organitzacions que disposen 
de Sistemes de gestió ambiental (ISO 14001 i/o EMAS), o bé del Distintiu 
de garantia de qualitat ambiental.  
 

Càlcul  
 
 

Unitats  

X  100 
Núm. d’organitzacions amb certificació ambiental 

Núm. d’organitzacions del municipi 

% 
Periodicitat Anual 
Resultat 0,06 %* (any 2003) 

 
* Aquest és un percentatge sobre el total d’establiments de l’IAE 

Tendència 
desitjada 

⇑ 
Augmentar 

Font 
d’informació 

Ajuntament 
Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya 
ISO (International Organization for Standardization) 
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111999   Despesa municipal en matèria de sostenibilitat  
 
Descripció Aquest indicador pretén valorar la despesa econòmica, i per tant l’esforç 

municipal, en temes de sostenibilitat ambiental. 
  
Per al càlcul de l’indicador es considera despesa en matèria de sostenibilitat 
ambiental aquelles que suposen una clara millora ambiental de la gestió 
municipal: 
 
- Recollida selectiva de residus 
- Mesures d’estalvi energètic 
- Foment d’energies renovables 
- Control de la contaminació atmosfèrica 
- Mesures d’estalvi d’aigua 
- Reutilització d’aigües residuals depurades 
- Protecció i conservació del medi natural 
- Construcció de carrils bicicleta, zones de prioritat invertida i zones per a 

vianants 
- Foment del transport públic 
- “Compra verda” 
- Formació i comunicació ambiental 
  

Càlcul  
 
 

Unitats  

X  100 
Despesa en millores ambientals 

Despesa municipal 

% 
Periodicitat Anual 
Resultat 2002: 5,70 % (sobre pressupost liquidat) 

Tendència 
desitjada 

⇑ 
Augmentar 

Font 
d’informació 

Ajuntament 
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3.4. Indicadors Comuns Europeus de Sostenibilitat Local 
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Núm. 
 
1 

Nom 
 
Satisfacció dels ciutadans amb la comunitat local 

Origen 
 
Indicador núm. 1 dels Indicadors 
Comuns Europeus 

Definició 
“Grau de satisfacció mitjana dels ciutadans/es” 
 
Un component important en una societat sostenible és que la comunitat local disposi d’un habitatge 
segur i accessible, un treball interessant i satisfactori, un entorn de qualitat (tant natural com edificat), 
i veritables oportunitats de participar en els processos de planificació i presa de decisions a nivell local. 
S’entén per ciutadans la població que viu dins del terme municipal. 
El nivell de satisfacció es mesurarà en una escala del 0 al 100 en base a 3 preguntes: 
I. El grau de satisfacció amb el municipi com a lloc per viure i per treballar. 
II. El grau de satisfacció amb: 

- El nivell de relacions socials- veïnals 

III. Les puntuacions que doni l’enquestat a una sèrie de punts (vegeu el document metodològic) 

- Les oportunitats de lleure que ofereix el municipi 
- Els serveis bàsics (socials, sanitaris, educatius, transport públic) 
- La qualitat ambiental del municipi 
- Les oportunitats laborals 
- Les oportunitats de participar en la presa de decisions locals 

Unitat de mesura 
% de respostes de l’enquesta amb diferents graus de satisfacció 
Mètode de recopilació d’informació 
La metodologia per portar a terme l’enquesta necessària per calcular aquest indicador així com els 
indicadors 3, 6 i 10, es defineix en un document metodològic a part. 
 
Resultats (estimats a partir de l’enquesta ciutadana, LA VOLA, 2001) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Freqüència de 
mesura 
Biennal 

A l’augment 

 

Tendència desitjada 

Observacions 
Es pot aprofitar la mateixa enquesta per resoldre els  indicadors 3, 6 i 10.  
 
Responsable municipal 
 
 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Habitatge

Oportunitats laborals

Entorn natural

Entorn urbà

Serveis socials i salut

Serveis culturals i oci

Centres escolars

Transport públic

Oportunitats de participació

Seguretat personal

Valoració municipi

Molt Satisfet
Bastant Satisfet
Poc Satisfet
Insatisfet
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Núm. 

2 

Nom 

Contribució local al canvi climàtic global 

Origen 

Indicador núm. 2 dels Indicadors 
Comuns Europeus 

Definició 
“Emissions de CO2 per càpita” 
 
Aquest indicador mesura les emissions antropogèniques de CO2 equivalent causades per la combustió 
de combustibles fòssils (carbó, petroli, gas natural) en tones anuals, les quals contribueixen a l’efecte 
hivernacle i per tant al canvi climàtic global. 
 
Per reduir aquestes emissions cal estalviar energia i utilitzar energies renovables.  
 
Unitat de mesura 
tones / any (per sectors) 

 
tones/ habitant i any 

Mètode de recopilació d’informació 

 

Les emissions de CO2 equivalent es calculen a partir dels consums d’energia i segons el tipus de 
combustible. Els consums de combustibles líquids d’automoció s’han d’estimar a partir de les dades de 
mobilitat, i el consum de combustibles líquids a la indústria o serveis s’hauran de demanar a les 
empreses subministradores. Els factors de conversió a emissions s’agafaran dels estàndards establerts 
per l’IPCC i AIRES, en cas de no existir factors locals adaptats al municipi que s’avalua. 

Informe/ Presentació 
Gràfics de columna, diferenciant per sectors (industrial, domèstic i serveis, transport), amb les dades 
d’emissions anuals. 
 
Resultats 
 

 

 

 

 

 

Emissions de CO2 per sectors 
 

 

 
 
 
 

 

Emissions de CO2 per càpita:     1,9 tn CO2 / hab. i any  

840

9.727

25.548

0

10.000

20.000

30.000

t/a
ny

Industrial-Serveis

Domèstic

Transport

Freqüència de 
mesura 
Anual 
 

Tendència desitjada 
Disminució 

Observacions 
Caldria calcular la variació en les emissions de CO2 respecte l’any 1990 (Protocol de Kyoto). 
 
Responsable municipal 
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Núm. 

3 

Nom 

Mobilitat local i transport 

Origen 

Indicador núm. 3 dels Indicadors 
Comuns Europeus 

Definició 

 

B) temps emprat per habitant per tipus de viatge i per mitjà de transport 

 

d) el temps emprat per cada viatge (minuts emprats per viatge) 

 

 

“Percentatge de viatges amb transport privat motoritzat” 

Aquest indicador se separa en tres subindicadors: 
A) nombre de viatges per habitant per tipus de viatge i per mitjà de transport 

C) distància mitjana recorreguda per habitant per tipus de viatge i per mitjà de transport  

Aquest indicador mesura la mobilitat de la població que viu dins del terme municipal. Els aspectes que 
inclou aquest indicador per caracteritzar el model de mobilitat de cada ciutadà són els següents: 
a) el nombre de viatges que de mitjana realitza cada individu al llarg del dia, entenent per viatge cada 

desplaçament amb un punt de sortida i una destinació (nombre de viatges per dia i per càpita), on només es 
considera l’anada 

b) el motiu del viatge i la seva freqüència al llarg de la setmana, que pot ser un viatge sistemàtic o esporàdic 
(% de viatges sistemàtics comparat amb els viatges esporàdics). 

c) la distància mitjana recorreguda per cada ciutadà al llarg del dia (km/per càpita) 

e) mitjà de transport utilitzat per cada viatge (% dels diferents tipus de mitjans de transport considerats) 

Cal destacar que només es comptabilitza el viatge d’anada. Per tant si es vol comptar el desplaçament 
total caldrà multiplicar per 2. 

Unitat de mesura 
Nombre de viatges o % (especificant el tipus de viatge i si és possible diferenciant si és sistemàtic o 
esporàdic, i mitjà de transport) 
Mitjana de temps emprat  
Km/càpita – dia (per tipus de viatge i per mitjà de transport) 
 
Mètode de recopilació d’informació 
La informació es pot recopilar a partir de l’enquesta que es proposa també pels indicadors 1, 6 i 10 o 
a partir de l’enquesta de mobilitat quotidiana (ATM). L’enquesta es farà a nivell familiar i no individual.
 
Resultats 
Taula 1. Nombre de viatges totals (i %)  
 
 
 
 
 
 
Taula 2. Mitja

Taula 3. Mitja

Per als anys 
barres difere
barra diferen

E
T
T

Pla d’Acció Loca
Auditoria munici
Any 1996 A peu o en 
bicicleta 

En moto o 
cotxe privat 

Transport 
col·lectiu Total 

scola 2048 (20,2%) 1129 (11,2%) 454 (4,5%) 3631 (35,9%) 
reball 1538 (15,2%) 4680 (46,2%) 271 (2,7%) 6489 (64,1%) 
otal 3586 (35,4%) 5809 (57,4%) 725 (7,2%) 10120 (100%) 
na de temps emprat per viatge   
- 

na de km recorreguts per viatge i per habitant 
22,30 km dia per viatge 
12,54 km dia per habitant 
 

següents, per tal de veure l’evolució es poden presentar les dades en 3 diagrames de 
nts representant les unitats corresponents en funció del mitjà de transport i amb una 
t pels diferents tipus de viatge. 

l per a la Sostenibilitat  
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Freqüència de 
mesura 

A) triennal 
B) triennal 
C) anual 

Tendència desitjada 
Increment del transport a peu, en bicicleta i en transport públic en 
detriment del transport en vehicle privat. 

Observacions 
Per tal de completar aquest indicador de mobilitat es proposa incloure com a subindicador complementari el 
nombre de turismes per cada 1000 habitants. Aquesta dada es pot actualitzar anualment a partir de la informació 
de l’impost de circulació municipal. 
Responsable municipal 
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Núm. 

4 

Nom 

Accessibilitat a zones lliures i serveis bàsics  

Origen 

Indicador núm. 4 dels Indicadors 
Comuns Europeus 

Definició 
“Percentatge de ciutadans que viuen a menys de 300m d’un espai lliure de més de 5 km2” 
 
L’accessibilitat a zones lliures i serveis bàsics està directament relacionat amb la qualitat de vida i la 
viabilitat de l’economia local, però també amb la mobilitat, ja que el fet de tenir aquests serveis a prop 
redueix la necessitat de desplaçaments. 
 
L’Accessibilitat es defineix considerant 300 m des de l’habitatge, que és equivalent a considerar que es 
troba a 15 minuts a peu. 
 
Les zones lliures es defineixen com: 
• parcs públics, jardins i espais oberts, per a ús exclusiu de vianants i ciclistes, exceptuant les illetes de tràfic i 

les mitjanes; cementiris. 
• Instal·lacions esportives a l’aire lliure, de lliure accés. 
• Àrees privades (parcs privats) de lliure accés. 
 
Els serveis bàsics es defineixen com: 
• Serveis sanitaris d’atenció primària 

nyament obligatori i guarderies) 
• Línies de transport públic amb una freqüència mínima de mitja hora 
• Escoles públiques (d’ense
• Botigues de comestibles 

Instal·lacions per al reciclatge (deixalleria i àrees de recollida selectiva) • 
 
Unitat de mesura 

2 % de població que viu a menys de 300 m de zones lliures de més de 5 km
% de població que viu a menys de 300 m de qualsevol tipus de zona lliure  
% de població que viu a menys de 300 m d’una escola pública (i % de la població e
% de població que viu a menys de 300 m de cadascun dels serveis bàsics definits 

n edat escolar) 

 
Mètode de recopilació d’informació 
A partir d’un Sistema d’Informació Geogràfica (SIG). Un cop s’han situat totes les àrees lliures i els 
serveis bàsics, es marquen àrees de radi 300 m  des dels punts o àrees marcades, i es  consulta al 
IG els habitants que es troben en aquestes àrees, i els que es troben fora d’aquestes àrees. 

Un sistema alternatiu és mitjançant enquesta a una mostra representativa de la població. En aquest 
cas cal demanar per cada àrea i servei el temps que es tarda a peu per arribar-hi (més o menys de 15 
minuts). 

S
 

 
Resultats 
 
Freqüència de mesura 
Anual, excepte la informació relativa a botigues de 
omestibles, que es pot actualitzar cada 3 anys. c

 

Tendència
Increment 

 desitjada 

Observacions 
Aquest indicador no té en compte la qualitat de les zones lliures ni dels serveis bàsics considerats, 

que ja queda recollit en l’indicador núm. 1.  però aquest és un aspecte 
R
 

esponsable municipal 
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Núm. 

5 

Nom 

Qualitat de l’aire exterior local 

Origen 

Indicador núm. 5 dels Indicadors 
Comuns Europeus 

Definició 
 
Aquest indicador mesura: 
a) El nombre de vegades que se superen els límits establerts de les immissions de contaminants 
b) Índex Català de Qualitat de l’Aire (ICQA) 
c) L’existència i grau d’implantació d’un sistema de gestió de la qualitat de l’aire 
 
Les directives europees fixen els nivells límits d’immissions pels diferents contaminants, les quals 
estan transposades per normatives estatals i autonòmiques. En els nuclis en què se superen els límits 
de més d’un contaminant, cal implantar un programa per reduir la contaminació. En les zones en què 
no se superen els límits establerts cal mantenir els nivells de qualitat de l’aire. La qualitat de l’aire 
exterior “local” es refereix als límits del terme municipal. 
 
ICQA és un índex que ha elaborat el Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, per tal de tenir un valor que 
sigui fàcil de comprendre i que engloba diversos contaminants atmosfèrics (SO2, NO2, PST – PM10, O3 i CO). El rang de valors 
que pot prendre aquest índex va entre –400 i 100. El valor de 100 suposaria una qualitat òptima de l’aire, mentre que els valors 
negatius denoten que se superen en alguns o diversos casos els límits establerts per la legislació vigent. Per tant, el nivell zero 
suposa un punt crític. La Generalitat lliura setmanalment els resultats de l’ICQA, de manera que es pot calcular la mitjana del 
valor mensual a partir de les mitjanes setmanals, i veure l’evolució al llarg de l’any. Amb aquests informes setmanals es pot 
veure també quan i quin contaminant supera els límits establerts. 
Unitat de mesura 
a) nombre de vegades que se supera el valor límit establert per la legislació vigent pels diferents 

contaminats mesurats. Aquest nombre es calcula restant del nombre de vegades que s’ha superat 
el valor límit, el nombre de vegades permès per la legislació. Si el nombre de vegades que se 
supera el valor límit és inferior al nombre de vegades permès, el valor de l’indicador serà zero. 

b) ICQA 
c) Existència (si/no) i nivell d’implantació del programa de gestió de la qualitat de l’aire (%). 
Mètode de recopilació d’informació 
A partir de les dades recollides en les estacions de control de la Generalitat de Catalunya i de la 
Diputació de Barcelona. 
Resultats 

 
No s’ha calculat aquest indicador, ja que no hi ha cap estació de control (la més propera 
és la de Begur) 
 
Freqüència de 
mesura 

Tendència desitjada 

a) Anual 

c) Triennal  

b) Augment 
c) Augment b) Anual 

a) Disminució 

 
Observacions 
Les noves directives europees fixen nivells restrictius de PM10  per tant, caldrà prendre especial atenció 
a aquest paràmetre 
Responsable municipal 
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Núm. 

6 

Nom 

Transport escolar 

Origen 

Indicador núm. 6 dels Indicadors 
Comuns Europeus 

Definició 
“ Percentatge d’escolars que utilitzen el cotxe per arribar a l’escola”  
 
Sistema de transport utilitzat pels escolars per anar a l’escola. Estableix diferents tipus de mitjà de 
transport: bus escolar, taxi escolar, cotxe compartit per més de 2 nens, i cotxe privat que es considera 
quan transporta a 2 o menys nens. 
 
Aquest indicador fa referència al sistema de transport més utilitzat, que significa el que s’utilitza en 
almenys el 50% dels viatges escolars al llarg de l’any.  
 
Unitat de mesura 
% d’escolars que viatgen en els diferents mitjans de transport. Si és possible també s’especificaran els 
motius per elegir un o altre mitjà de transport. 
 
Mètode de recopilació d’informació 
Opció 1: Enquesta als escolars. Per això cal seleccionar un nombre prou representatiu d’escoles des 
del punt de vista de la seva ubicació i el seu context social i econòmic. Per tal de garantir l’èxit de 
l’enquesta cal implicar tant els mestres de l’escola com els pares, però és més convenient que 
l’enquesta es passi directament als alumnes ja que la implicació és més directa i d’altra banda es pot 
combinar amb activitats escolars relacionades. El qüestionari ha de ser fàcil d’omplir, i preferentment 
dirigit a escolars de menys de 16 anys. 
Opció 2: Enquesta familiar, d’acord amb les recomanacions establertes al document metodològic. 
 
Resultats (any 1996)

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
Freqüència de 
mesura 

Tendència desitjada 
Disminució de l’ús del cotxe privat a favor dels altres mitjans de transport 

Anual 
 

 

Observacions 
És important separar els resultats per franges d’edats, sobretot tenint en compte que entre els 14-16 
anys ja hi ha el factor d’elecció del propi escolar. 
 
Responsable municipal 
 

12,5%

31,1%56,4%

Transport col·lectiu
Vehicle privat
A peu o en bicicleta
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Núm. 

7 

Nom 

Gestió sostenible de l’entorn local i les empreses 
locals 

Origen 

Indicador núm. 7 dels Indicadors 
Comuns Europeus 

Definició 
“Percentatge d’empreses certificades”  
 
Organitzacions públiques o privades que han implantat sistemes de gestió social o ambiental. Aquests 
sistemes de gestió social o ambiental fan referència a: 
• EMAS i ISO 14000/14001 
• SA 8000 (el sistema de responsabilitat social establert pel Council on Economic Priorities 

Acreditacion Agency, CEPAA.) 
• AA1000 (definit per la Fundació per la Responsabilitat de la Gran Bretanya, que si bé no s’ha 

establert com una norma certificable, es planteja com una norma europea referida a aspectes ètics 
i socials per a l’administració.) 

• SIGMA (Gestió Integral per la Sostenibilitat) desenvolupada per Fòrum pel Futur, BSI-UK i 
diverses empreses internacionals per tal d’integrar elements de la ISO 14001, AA1000 i altres 
sistemes de gestió que inclouen aspectes ètics, socials i ambientals. 

 
Unitat de mesura 
% del total d’organitzacions del terme municipal, classificades, segons que tinguin implantat un 
sistema de gestió ambiental o social, i si és possible classificades, segons la seva mida (petita, mitjana 
i gran) i segons la classificació NACE 
 
Mètode de recopilació d’informació 
Per determinar les empreses que estan certificades per EMAS es pot accedir directament a  través de 
la web de la Direcció General de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya:  
http://www.gencat.es/mediamb/qamb/cemas8.htm  
 
Per les certificacions, segons ISO es pot accedir (amb pagament) a totes les organitzacions 
certificades en els diferents països europeus a través de la web http://www.iso14000.net/database  
 
Per les altres normes, encara no hi ha una base de dades que reculli les certificacions. Per obtenir 
informació relativa a aquestes normes es pot consultar les pàgines següents: http://www.cepaa.org ; 
http://cei.sund.ac.uk ; http://www.accountability.org.uk  
 
Resultats 

- 0,0 % d’organitzacions que han adoptat algun sistema de gestió social. 

 
- 0,06 % d’organitzacions que han adoptat algun sistema de gestió ambiental (percentatge 

calculat sobre el total d’activitats) . 

- 0,06 % d’organitzacions que han adoptat algun sistema de gestió ambiental i social 
 
Freqüència de 
mesura 
Anual 
 

Tendència desitjada 
Increment 

Observacions 
 
Responsable municipal 
 
 
 

Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat  
Auditoria municipal i Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat de Sant Feliu de Guíxols 

 

166



Núm. 

8 

Nom 

Contaminació per soroll  

Origen 

Indicador núm. 8 dels Indicadors 
Comuns Europeus 

Definició 

 

a)  EL percentatge de població exposada als diferents nivells de soroll (diferenciant soroll de trànsit i 
de fonts industrials) 

“Percentatge de població exposada a nivells sonors nocturns superiors a 55 dB (A)” 

Aquest indicador mesura: 

b) Nivells sonors en determinades zones seleccionades del municipi  
(quan no es disposi de dades per a)) 

c) Existència i grau d’implantació d’un pla per a la reducció del soroll 
 
 
Segons les indicacions de la Directiva 2002/49/CE, es defineix el soroll ambiental com el soroll exterior 
molest o perjudicial generat per l’activitat humana, inclòs el soroll del tràfic viari, aeri i dels 
ferrocarrils, així com  de l’activitat industrial. No inclou el soroll generat per l’activitat domèstica, pels 
veïns, el soroll en els llocs de treball o el soroll en els mitjans de transport o bé deguts a activitat 
militar. 
 
Unitat de mesura 
a) % de població exposada 
b) % de mesures corresponents als diferents rangs de nivells de soroll 
c) Existència (si/no) i grau d’implantació d’un pla per a la reducció del soroll 
 
Mètode de recopilació d’informació 
Cadastre sònic i mapa sònic que siguin comparables. 
 
Informe/ Presentació 

 

a) a.1.) Mapes sònics amb indicació de les fonts de soroll industrial o de tràfic. Població total que 
està exposada a diferents nivells de soroll ambiental diürns: 55-59 / 60-64 / 65-69 / 70-74 i > 75 
dB (A). Manca informació 

b) Cadastre sònic. Manca informació 
c) Grau d’implantació per cadascuna de les accions proposades en els plans d’acció per reducció del 

soroll diürn i nocturn. Encara per implantar 

 
 
 
 
Freqüèn
mesura 

 

a) cada
b) bianu
c) bianu

Respons
 
 

Pla d’Acció 
Auditoria m
Mesura / Acció Grau d’implantació (%) 
1. ...  
2. ...  
cia de 

 5 anys 
al 
al 

Tendència desitjada 
a) Disminució 
b) Disminució en els valors més alts 
c) Increment 
 

able municipal 
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Núm. 

9 

Nom 

Ús sostenible del sòl 

Origen 

Indicador núm. 9 dels Indicadors 
Comuns Europeus 

Definició 

 

a)  
b) Àrees abandonades o contaminades (m2) 

d) Nou desenvolupament: urbanització (inclou els espais lliures i verd urbà) que té lloc en sòl natural 
i en sòl abandonat o contaminat a l’any. 

− Reconversió de sòl abandonat o contaminat per a nous usos 

• Sòl artificial

“Percentatge d’àrees protegides” 

Aquest indicador fa referència al desenvolupament, recuperació i protecció del sòl del municipi. La 
tendència actual és a incrementar la superfície urbanitzada en detriment del sòl natural. L’ús 
sostenible del sòl passa per la urbanització i millora del sòl urbanitzat, minimitzant l’ocupació de sòl 
agrícola i natural. 
 

Àrees artificials: fracció del municipi que correspon a sòl artificial.

c) Intensitat d’ús: nombre d’habitants per hectàrea de sòl artificial. 

e) Restauració de sòl urbà 
− Reconversió d’edificis abandonats per a nous usos 

− Neteja de sòl contaminat 
f) Àrees protegides: fracció de la superfície del municipi que té alguna protecció especial. 
 
Definicions: 

: sòl urbanitzat + sòl de sistemes (en el cas de vies de transport inclou el sòl associat) + 
pedreres, abocadors, etc. Aquí també caldrà comptar el sòl que si bé té categoria de no urbanitzat es 
troba ocupat per urbanitzacions marginals. 

• Sòl natural: tot el sòl que no és artificial (per tant també inclou el sòl rural) 
• Sòl abandonat: sòl artificial que ha quedat fora del seu ús inicial (residencial, industrial o comercial) 
• Sòl contaminat: sòl amb uns nivells de contaminació que fan necessària la seva descontaminació abans de 

destinar-hi un nou ús. 
• Àrees protegides: àrees on la vegetació o el paisatge tenen una protecció específica  

Unitat de mesura 
a) 

d) % de sòl urbanitzat que era natural; % de sòl urbanitzat que era abandonat o contaminat (el total 

e) 

% de sòl artificial respecte el total del municipi 
b) m2  d’àrees abandonades o contaminades  
c) nombre d’habitants per hectàrea de sòl urbanitzat (artificial, inclou l’industrial) 

ha de sumar 100) 
Restauració de sòl urbà: 
− Nº total d’edificis i m2 de sòl comptant la suma de superfície per planta. 
− hectàrees de sòl  
− hectàrees de sòl 

f) % d’àrees protegides respecta la superfície total del municipi 
Mètode de recopilació d’informació 
a) Una possible font d’informació pel sòl classificat com a artificial és del programa CORINE de la UE 

(www.eea.eu.int) De tota manera, també es pot treure aquesta informació del planejament municipal.   
b) Inventaris de sòls contaminats 
c) A partir de l’indicador a) es pot calcular fàcilment aquest indicador. 
d) Dels plans i programes municipals 
e) Dels PERI, projectes urbanístics, i de les llicències d’obra per reforma d’habitatges. En aquest últim cas, cal 

entrar una fulla d’Excel amb la tipologia de llicències. 
f) De les figures de protecció d’àmbit supramunicipal, però també de la classificació municipal de sòl no 

urbanitzable (en endavant SNU) forestal, SNU de protecció paisatgística, etc.) 
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Informe/ Presentació 
a) 24,60 % (segons el mapa d’usos del sòl de 1997), 25,70 % (segons el planejament directriu de 

2003)  

c) 47,62 habitants/ hectàrea de sòl artificial 
b) 0,0 %   

d) No hi ha dades  
e) No hi ha dades  
f) 33,72% (inclou el sòl inclòs en l’espai PEIN de Cadiretes) 
Freqüència de 
mesura 
  
anual 

Tendència desitjada 
a) disminució 

 e) augment  

b) disminució 
c) a definir en funció de les característiques de cada municipi 
d) augment de la fracció corresponent a sòl abandonat o cont.en detriment del sòl natural 

f) augment 
Observacions 
 
Responsable municipal 
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Núm. 

10 

Nom 

Sostenibilitat en l’ús de productes 

Origen 

Indicador núm. 10 dels Indicadors 
Comuns Europeus 

Definició 
“Percentatge de població que compra productes sostenibles” 
 
- Els productes ecològics o biològics són productes controlats i certificats per una organització 
reconeguda i independent segons criteris ecològics de producció, distribució, ús i mètodes 
d’eliminació.  
- Els productes de comerç just son productes controlats i certificats per una organització reconeguda i 
independent segons criteris específics relatius a mètodes de producció estables i justos, així com a 
condicions laborals saludables i estables.  
 
Fonts d’informació: 
http://www.gencat.es/mediamb/qamb/inici.htm 
http://www.csostenible.net/ 
 
Unitat de mesura 
% de productes ecològics, biològics o de comerç just en el consum total 
 
Mètode de recopilació d’informació 

b) Proveïdors locals 

d) Estadístiques dels establiments de venda d’aquests productes 

a) Enquesta per habitatges (preguntes sobre el consum i el nivell d’ingressos). Veure el document 
metodològic de l’enquesta pels indicadors, 1,3,6 i 10. 

c) Estadístiques d’organitzacions reconegudes que certifiquen productes ecològics o de comerç just 

 
Informe/ Presentació 
No s’ha pogut calcular 
a) Percentatge d’enquestats que actualment usen productes sostenibles. No s’ha pogut calcular. 

Únicament cal destacar que a Sant Feliu hi ha 2 establiments de comerç just. 
b) Percentatge de productes sostenibles respecte al total de productes utilitzats de cada 10.000 

habitants. No s’ha pogut calcular 
Freqüència de 
mesura 
  
anual 
 

Tendència desitjada 
 
Augment 

Observacions 
La mesura d’aquest indicador és una tasca difícil, per això es recomana centrar-se en algun producte 
clau concret.  
 
Responsable municipal 
 
 
 
 

Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat  
Auditoria municipal i Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat de Sant Feliu de Guíxols 

 

170



 

Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat  
Auditoria municipal i Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat de Sant Feliu de Guíxols 

171


