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1. OBJECTIUS I METODOLOGIA 

 
1.1. Objectius 

 
El Pla d’Acció Ambiental és el document que estableix els criteris d’actuació ambiental 
del municipi de Begur i constitueix l’eina bàsica per a l’elaboració de l’Agenda o el 
Programa 21 Local. 
 
Amb aquesta finalitat es proposen un conjunt de 56 accions concretes que caldrà 
posar en pràctica o endegar en la propera dècada. Aquestes accions són el resultat de 
l’anàlisi de l’estat actual dels aspectes estructurals i vectors ambientals amb incidència 
sobre el medi ambient del municipi de Begur, els quals un cop diagnosticats han donat 
lloc a l’establiment d’un total de 7 Línies Estratègiques i 18 Programes d’Actuació que, 
un cop prioritzats, permetran una transformació progressiva del municipi fent-lo 
avançar cap al desenvolupament sostenible. 
 
Les seves estratègies bàsiques del desenvolupament sostenible incidiran en els 
següents aspectes: 
 
1r Corregir o minimitzar els impactes que es produeixen actualment sobre els 
diferents vectors ambientals al municipi. 
 
2n Aconseguir una major eficiència en la gestió dels recursos, reendreçant el 
desenvolupament de les activitats que es realitzen al municipi en termes d’una major 
preservació dels recursos naturals. 
 
3r Implicar tots els ciutadans i actors (col·lectius, entitats, institucions, etc.) del 
municipi en el procés, però no només com a fiscalitzadors del correcte 
desenvolupament del Pla d’Acció, sinó també com a part implicada. 
 
Segons les directrius de l’Agenda 21, el Pla d’Acció ha de “fomentar la integració del 
medi ambient i el desenvolupament en el procés de presa de decisions”. Per aquest 
motiu les accions proposades abasten tots els àmbits d’activitat i, en el cas concret de 
la gestió i organització municipal, aporten criteris per al desenvolupament de futures 
polítiques, projectes o activitats. La variable ambiental haurà de ser incorporada com a 
criteri bàsic a considerar en el desenvolupament i execució de projectes de la mateixa 
manera que ja es consideraven els criteris econòmics i socials. 
 
El Pla d’Acció dissenyat per a Begur haurà de ser un document molt dinàmic a 
desenvolupar bàsicament en els propers 10 anys, i totalment obert a les modificacions 
o esmenes resultat del mecanisme de feeedback o retroalimentació al qual haurà 
d’estar sotmès en continu. Aquest Pla d’Acció inclou un Pla de Seguiment mitjançant 
indicadors que permetran portar un control directe i fàcilment avaluable de l’assoliment 
dels objectius fixats amb les accions proposades. 
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1.2. Mètode d’elaboració 

 
Fruit de l’encreuament de les diagnosis de cadascun dels vectors ambientals analitzats 
en el document II de Diagnosi Ambiental, s’han definit les 7 Línies Estratègiques 
Ambientals i els 18 Programes d’Actuació que cal portar a terme per actuar 
corregint o minimitzant les diferents incidències ambientals diagnosticades a Begur. 
 
En el present document es desenvolupa el Pla d’Acció Ambiental, que descriu per a 
cada Programa d’Actuació les Accions que cal executar per assolir els objectius de 
desenvolupament sostenible que regeixen aquest Pla d’Acció municipal. La concreció 
de cadascuna de les accions abraça els següents continguts: 
 
• Priorització de les actuacions: prenent com a base la importància que l’acció té per 

al municipi, les accions dels programes d’actuació s’han definit com a prioritat alta, 
mitjana o baixa. 

 
• Descripció de l’acció: es presenta una breu descripció justificativa dels programes 

d’actuació i accions proposades. 
 
• Tipus: és una classificació de l’acció, segons si és una obra, un projecte, un pla, un 

instrument jurídic... 
 
• Termini d’implantació: mesura el temps en què està previst que s’iniciï l’acció. Els 

terminis són curt, mitjà i llarg. 
 

∗ Curt termini: estableix un període d’1 a 2 anys per a l’execució de l’acció. 
L’acció haurà de quedar executada com a màxim al gener de 2006. 

∗ Mig termini: estableix un període de 3 a 6 anys per a l’execució de l’acció. 
Aquesta haurà de quedar executada com a màxim al gener de 2008. 

∗ Llarg termini: el període establert per a l’execució de l’acció és de 6 a 10 anys. 
El seu termini màxim d’execució és al gener de 2013. 

 
• Transversalitat i interrelació amb altres accions: indica la connexió existent entre 

les diferents accions independentment del programa d’actuació al qual pertanyen. 
És imprescindible tenir ben present aquesta transversalitat ja que en un nombre 
important de casos l’execució d’una acció concreta vindrà molt lligada, o de 
vegades condicionada, per l’execució d’altres accions siguin o no del mateix 
programa d’actuació.  

 
• Entitat responsable, organismes i agents implicats: s’especifiquen els organismes 

que prendran part en la realització de l’acció i en qui recau tal responsabilitat. 
 
• Indicadors de seguiment: es defineixen els possibles indicadors que poden mostrar 

o donar informació sobre l’assoliment dels objectius que es pretén aconseguir amb 
l’acció proposada. 

 
• Pla de Seguiment: el Pla de Seguiment es defineix com el conjunt de mecanismes i 

instruments que permetran avaluar l’evolució del municipi al llarg de tot el procés 
d’implantació del Pla d’Acció Ambiental. Inclou un conjunt d’indicadors de 
sostenibilitat, els quals es descriuen en el capítol 5 d’aquest document.  
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Q U A D R E  M E T O D O L Ò G I C  D E L  P L A  D ' A C C I Ó  A M B I E N T A L

7    L Í N I E S  E S T R A T È G I Q U E S

1 8    P R O G R A M E S  D 'ACTUACIÓ
Priori tats

5 6  A C C I O N S

P L A  D E  S E G U I M E N T

Veri f icació evolució
ind icadors

Desviac ió de l 'evoluc ió esperada

Evoluc ió  segons tendènc ia  
esperada

No execuc ió  de la / les  Acc ió /ns

Errors en la prevenció de l 'evolució dels 
indicadors
Apar ic ió de nova informació

-  Termin i
-  Ent i tats col · laboradores

Incidència/es ambienta l /s
Cri ter i /s de valoració sobre el  qual  incideix
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2. DEFINICIÓ DE LES LÍNIES ESTRATÈGIQUES 

 
 
S’han definit 7 línies estratègiques, cadascuna de les quals inclou diversos programes 
d’actuació. Aquest conjunt de Línies Estratègiques i Programes d’Actuació tenen en 
compte els principals aspectes a millorar detectats en la Diagnosi Ambiental. 
 
 
Línies Estratègiques:  
 
Línia Estratègica 1 
Implementació de l’Agenda 21 Local 
 
Línia Estratègica 2 
Potenciació d’un desenvolupament urbanístic i territorial compatible amb la protecció 
dels sistemes naturals i la qualitat de vida. 
 
Línia estratègica 3 
Impuls d’un turisme de baix impacte, diversificant l’oferta i implicant el sector en els 
conceptes de sostenibilitat 
 
Línia Estratègica 4 
Millora dels serveis que garanteixen la seguretat i la qualitat de vida dels ciutadans 
 
Línia Estratègica 5 
Impuls de la gestió municipal en la recollida de residus i neteja viària amb implicació 
dels sectors turístic comercial i de la ciutadania 
 
Línia Estratègica 6 
Tendència cap a un ús sostenible de l’aigua, preservant els recursos hídrics del 
municipi, aplicant polítiques d’estalvi d’aigua i vetllant pel seu reciclatge  
 
Línia Estratègica 7 
Millora de l’eficiència energètica al municipi i foment de l’ús d’energies renovables 
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3. DESCRIPCIÓ DE LES LÍNIES ESTRATÈGIQUES I DELS PROGRAMES 

D’ACTUACIÓ 

 
LÍNIA ESTRATÈGICA 1 
 
 
IMPLEMENTACIÓ DE L’AGENDA 21 LOCAL 
 
L’Agenda 21 Local necessita la participació dels ciutadans i de la seva estreta 
col·laboració amb l’Administració local. D’una banda, l’Administració local ha d’adaptar 
la seva organització i estructura actuals per tal de poder implementar l’Agenda 21; 
d’altra banda, un cop acabada l’etapa de definició del Pla d’Acció, s’han de plantejar 
estratègies per tal que els ciutadans participin activament en el seguiment de la 
implantació del PALS i en la definició de propostes. 
 
Les competències municipals en matèria ambiental han d’estar ben establertes, de 
manera que la transversalitat dels aspectes mediambientals no sigui un obstacle per 
garantir el desenvolupament sostenible del municipi, el qual s’anirà avaluant d’acord 
amb els indicadors ambientals proposats. 
 
 
Programes d’actuació 
 

Accions 

1.1. Participació dels ciutadans en la creació del Fòrum 21 i en el 
disseny de l'Agenda 21 Local  

2 

1.2. Adaptació de l’estructura organitzativa municipal per millorar la 
coordinació dels aspectes mediambientals 

3 

1.3. Millora de l'educació, sensibilització i civisme ambiental adreçat als 
ciutadans, entitats privades i visitants del municipi 

5 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 2 
 
Potenciació d’un desenvolupament urbanístic i territorial compatible amb la 
protecció dels sistemes naturals i la qualitat de vida. 
 
El territori és el marc físic on es desenvolupen totes les activitats i, per tant, la seva 
ordenació és una eina clau per al desenvolupament. Ordenant el territori es regula el 
creixement urbanístic i es posen les bases per a l’activitat econòmica i social del 
municipi. La incorporació de criteris ambientals en l’ordenació del territori i l’assumpció 
de límits a partir dels quals es considera que la pèrdua de valors naturals i de qualitat 
de vida és superior als beneficis és molt important per assolir un model de 
desenvolupament sostenible.  
 
El municipi de Begur ha experimentat i experimenta encara un fort desenvolupament 
urbanístic. Per tal de garantir una bona qualitat de vida als ciutadans i visitants del 
municipi, la gestió del territori ha d’incorporar criteris ambientals, tant en els plans 
d’ordenació del territori com en el control de les activitats i projectes que s’hi 
desenvolupen.  
 
Entre les actuacions que cal considerar en la planificació territorial es troba la protecció 
de zones d’interès natural, ecològic i paisatgístic, la definició de corredors biològics i la 
preservació dels espais de major interès turístic, com ara el litoral. Pel que fa a les 
activitats i projectes, cal que es duguin a terme tenint en compte criteris de mínim 
impacte ambiental i màxima integració en l’entorn. 
 
 
Programes d’actuació 
 

Accions 

2.1. Incorporació de criteris de sostenibilitat ambiental als projectes 
d’urbanització actuals i futurs 

3 

2.2. Preservació i potenciació dels valors ecològics i paisatgístics del 
municipi 

7 

2.3. Optimització de la xarxa viària existent potenciant el transport 
públic i la mobilitat dels peatons 

4 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 3 
 
Impuls d’un turisme de baix impacte, diversificant l’oferta i implicant el sector en 
els conceptes de sostenibilitat 
 
Els sectors turístic i comercial són la base de l’economia al municipi. El manteniment 
d’aquestes activitats és, doncs, clau per mantenir un nivell de vida adient als ciutadans 
del municipi. De tota manera un creixement excessiu o desordenat d’aquestes 
activitats pot conduir a situacions insostenibles i pot perjudicar l’evolució futura del 
municipi, tant des d’un punt de vista econòmic com de la qualitat de vida que ofereix. 
 
Per tal de poder assolir un desenvolupament sostenible és important plantejar-se quin 
és el model de creixement econòmic que es vol. Per tal de definir aquest model és 
necessari tenir un coneixement profund del punt de partida, establir els objectius que 
es volen assolir, dissenyar les eines que permetin acostar-s’hi i concretar les mesures 
de control que han de garantir que aquest desenvolupament es realitza d’una forma 
respectuosa amb els ciutadans i el territori. 
 
 
Programes d’actuació 
 

Accions 

3.1. Definició del model turístic del municipi de cara al futur, amb la 
implicació dels agents econòmics d’aquest sector 

2 

3.2. Establiment polítiques d'avaluació i control de la qualitat de l'oferta 
turística, comercial i d'oci 

2 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 4 
 
 
Millora dels serveis que garanteixen la seguretat i la qualitat de vida dels 
ciutadans 
 
Dins el concepte de qualitat de vida s’engloben tant aspectes econòmics (renda per 
càpita, PIB, etc.) com ambientals (nivells sonors, qualitat atmosfèrica, espais verds, 
etc.).  
 
El nivell de qualitat ambiental d’un municipi està directament relacionat amb aspectes 
estructurals i de flux, com ara l’estructura urbana i el model territorial, el grau de 
desenvolupament industrial, l’estat de conservació dels espais naturals, els fluxos 
metabòlics dels sistemes urbans (aigua, residus i energia), etc. Tots aquests aspectes 
determinen en major o menor mesura la qualitat de vida dels nuclis urbans. En aquest 
apartat s’inclouen aquelles actuacions que incideixen més directament amb la 
seguretat i la salut dels ciutadans, com ara el nivell de contaminació atmosfèrica, la 
qualitat de l’aigua de consum o els nivells de soroll. 
 
 
Programes d’actuació 
 

Accions 

4.1. Millora de l’exercici de les competències municipals en seguretat 
ciutadana i protecció civil 

3 

4.2. Control de paràmetres ambientals per garantir la qualitat de vida 
dels ciutadans 

4 

 
 



Agenda 21 Local de Begur  

Document III: Pla d’Acció Ambiental  

 

 
Taller d’Enginyeria Ambiental, SL  10 

 
LÍNIA ESTRATÈGICA 5 
 
 
Impuls de la gestió municipal en la recollida de residus i neteja viària amb 
implicació dels sectors turístic comercial i de la ciutadania 
 
La recollida selectiva té com a objectiu bàsic reduir la generació de residus que es 
condueixen a abocadors i incineradores, seleccionar al màxim en origen i aprofitar la 
fracció orgànica per compostar-la. La posada en funcionament d’una deixalleria de 
base, la potenciació de l’actual servei de recollida selectiva i la instauració de la 
recollida selectiva de matèria orgànica, junt amb la implicació dels principals 
productors de residus (comerç i turisme) i dels ciutadans, són elements clau en la 
minimització de la producció de residus i en l’optimització de la seva gestió a Begur. 
 
Els tres agents principals en la producció de residus són el sector comercial, el sector 
turístic i els ciutadans. Tots tres sectors s’han d’implicar en la recollida selectiva i 
també per a tots els casos cal cercar fórmules de recollida selectiva adients. 
 
 
Programes d’actuació 
 

Accions 

5.1. Millora de la gestió de recollida dels residus municipals i la neteja 
viària 

1 

5.2. Millora de la recollida selectiva al municipi 5 
5.3. Control de la gestió dels residus industrials i procedents de la 

construcció 
3 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 6 
 
 
Tendència cap a un ús sostenible de l’aigua, preservant els recursos hídrics del 
municipi, aplicant polítiques d’estalvi d’aigua i vetllant pel seu reciclatge  
 
L’aigua és sense cap mena de dubte un dels elements claus per a la gestió sostenible 
del territori ja que d’ella en depenen tant la gran majoria d’activitats humanes (usos 
domèstics, industrials, d’oci, etc.) com el manteniment dels ecosistemes (el territori). 
 
La gestió dels recursos hídrics al municipi de Begur, així com en molts altres municipis 
costaners, s’ha fet fins avui amb l’únic objectiu de satisfer la demanda 
(independentment dels costos ambientals que això comporta). La gestió de l’aigua com 
un recurs inesgotable en un territori que es caracteritza precisament per la seva 
escassetat ha conduït a una situació que tendeix a un escenari negatiu. Això obliga a 
replantejar noves fórmules de gestió. Aquesta nova forma d’entendre la gestió de 
l’aigua passa necessàriament per un esforç d’estalvi, d’ús eficient, i també per la 
preservació i recuperació dels recursos propis. 
 
D’altra banda, els ecosistemes lligats a les aigües continentals (rieres, torrents i altres 
sistemes aquàtics) pateixen un procés de degradació important, normalment lligat a la 
seva escassa entitat i a l’aportació d’aigües residuals sense depurar. La gestió de les 
aigües residuals, especialment en urbanitzacions, és una de les assignatures pendents 
del municipi, a les quals cal destinar estudis i recursos econòmics.  
 
 
Programes d’actuació 
 

Accions 

6.1 Establiment de mesures per protegir els recursos hídrics del 
municipi  

2 

6.2 Impuls d’un ús més eficient de l'aigua d'abastament, minimitzant 
les pèrdues i impulsant mesures d’estalvi d’aigua  

3 

6.3 Reducció de les actuals fonts de contaminació de les aigües 
superficials i subterrànies i del litoral  

2 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 7 
 
 
Millora de l’eficiència energètica al municipi i foment de l’ús d’energies 
renovables 
 
Actualment l’energia encara es tracta com un recurs inesgotable. De tota manera, la 
societat cada vegada és més conscient que la seva producció i consum no és 
pràcticament mai innòcua i, per tant, cal utilitzar-la d’una forma eficient, sense 
malbaratar-la. Per altra banda, les possibilitats d’adaptar ràpidament les xarxes de 
distribució d’electricitat a augments importants en el consum són limitades, amb la qual 
cosa es poden produir situacions de col·lapse de la xarxa. 
 
Per tot això cal potenciar l’ús d’energies renovables, eliminar els usos innecessaris i 
ser més eficient en els seu ús. L’Ajuntament, com a administració més propera al 
ciutadà ha de donar exemple i optar per la utilització d’energies renovables. Cal doncs 
que adeqüi els seus recursos per tal d’usar eficientment l’energia i fomenti l’ús 
d’energies renovables. Només d’aquesta manera s’aconsegueix tendir cap a un 
desenvolupament sostenible. 
 
El comerç i els establiments relacionats amb el turisme també poden contribuir 
significativament a la millora de l’eficiència energètica del municipi. De tota manera la 
col·laboració dels ciutadans és també molt important per aconseguir una reducció del 
consum energètic i un ús més eficient. 
 
 
Programes d’actuació 
 

Accions 

7.1 Millora de l'eficiència energètica del municipi  4 
7.2 Foment de l'ús d'energies renovables 1 
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4. DEFINICIÓ D’ACCIONS I PROJECTES 

 
 
El Pla d’Actuació del municipi de Begur preveu un total de 56 accions i projectes, 
agrupades en 18 Programes d’Actuació. Cadascuna d’aquestes accions s’ha descrit 
segons uns paràmetres que es resumeixen en les taules següents: 
  
TIPUS I TEMÀTICA DE LES ACCIONS I PROJECTES 
 
El tipus d’obra o projecte fa referència a la naturalesa de l’acció. S’ha treballat amb les 
següents categories.  
 
 

Contingut dels PAA Núm. accions 
Organització i gestió municipal  
Organigrama municipal 2 
Elaboració de plans, reglaments, ordenances, etc. 17 
Nous serveis municipals 6 
Estudis tècnics i Projectes 6 
Programes de vigilància i control 9 
Educació ambiental i participació ciutadana  
Programes d’educació i campanyes de sensibilització 5 
Programes d’implicació d’agents econòmics i socials 13 
Planejament urbanístic i usos del sòl  
Desenvolupament urbà 1 
Projectes de millora urbanística 3 
Sistemes naturals  
Projectes de protecció i/o gestió d’espais naturals 5 
Prevenció de riscos naturals i contaminació del medi 1 
Projectes de restauració d’espais 2 
Activitats econòmiques  
Potenciació d’activitats econòmiques 2 
Mobilitat  
Optimització del trànsit i d’infraestructures viàries 1 
Potenciació del transport públic 1 
Foment de la mobilitat a peu 1 
Residus  
Gestió dels residus sòlids urbans (RSU) 5 
Gestió dels residus industrials 2 
Aigües  
Protecció recursos hídrics 2 
Millora de l’abastament 1 
Estalvi del consum 2 
Gestió d’aigües residuals 2 
Contaminació atmosfèrica  
Control nivells d’immissió 2 
Contaminació acústica  
Control nivells d’immissió 1 
Reducció dels nivells sonors 1 
Energia  
Estalvi del consum 4 
Foment d’energies renovables 1 
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Si una mateixa acció fa referència a dues temàtiques diferents (estalvi d’aigua i 
planificació territorial, per exemple) es compta dues vegades, de manera que en el 
buidatge l’important no és el nombre d’accions sinó la distribució percentual del seu 
contingut. 
 
Priorització i terminis d’implantació 
 
A continuació es presenta un buidatge del termini d’execució i prioritat de les 56 
actuacions incloses en aquest Pla d’Actuació. La prioritat és alta o baixa en funció de 
la importància que té l’acció pel municipi, no del termini en què s’ha d’implantar. 
 

 
Prioritat / 
Termini Curt Mitjà Llarg Total 

Alta 17 10 - 27 

Mitjana 6 18 1 25 
Baixa - 1 3 4 

Total 23 29 4 56 
 

- Curt termini: accions en curs o en fase d’execució + accions previstes per als propers 
2 anys. 

- Mig termini: accions amb projecte aprovat o previstes per als propers 3-6 anys. 
- Llarg termini: accions amb projecte pendent o sense previsió d’iniciar-se en els 

propers 6 anys. 
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Línia Estratègica 1 
IMPLEMENTACIÓ DE L'AGENDA 21 LOCAL 

 
Programa d'Actuació 1.1. 

Participació dels ciutadans en la creació del Fòrum 21 i en el disseny de l'Agenda 21 Local 

 
 
Nom de l'acció 1.1.1. Constitució del Fòrum 21 de Begur 

Descripció 
L'objectiu bàsic d'aquest fòrum és que la ciutadania participi en la redacció de 
l'Agenda 21 del municipi a partir del present Pla d'Acció i vetlli per la seva 
implementació.  

Tipus Programa d'implicació d’agents econòmics i socials 
Ordre de prioritat Mitjana 

Termini d'implantació o 
inici Mig 

Transversalitat i 
interrelació amb altres 
accions 

1.1.2. 
1.3.1. 

Entitat responsable i 
organismes implicats Ajuntament de Begur 

 
 

Nom de l'acció 1.1.2. 
Obertura de noves línies de diàleg entre l'Ajuntament i les entitats del 
municipi per tal de sol·licitar la seva implicació al Fòrum 21 i mantenir-ne les 
actuals. 

Descripció 

L'objectiu és implicar les diverses entitats i persones de Begur en el Fòrum 21 i fer-
les més receptives a totes aquelles accions que les puguin afectar directament o 
indirecta. 
 
S’establiran mecanismes per donar a conèixer a tota la població els acords presos 
en el Fòrum 21. 

Tipus Programa d'implicació d'agents econòmics i socials 
Ordre de prioritat Mitjana 

Termini d'implantació o 
inici Mig 

Transversalitat i 
interrelació amb altres 
accions 

1.1.1. 
1.3.1. 

Entitat responsable i 
organismes implicats 

Ajuntament de Begur 
Agents econòmics i socials 
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Línia Estratègica 1 
IMPLEMENTACIÓ DE L'AGENDA 21 LOCAL 

Programa d'Actuació 1.2. 
Adaptació de l’estructura organitzativa municipal per millorar la coordinació dels aspectes 

mediambientals 

 
 
Nom de l'acció 1.2.1. Reorganització de l‘organigrama municipal i agrupació de les diferents 

competències en matèria ambiental sota la Regidoria de Medi Ambient 

Descripció 

En l’actualitat, les diferents competències municipals en matèria ambiental es 
troben disperses i mancades de recursos. Es proposa agrupar-les sota una 
Regidoria de Medi Ambient amb més dotació de recursos i major capacitat de 
coordinació amb altres àrees de gestió municipal (Ensenyament, Sanitat, etc.).   

Tipus Organigrama municipal 
Ordre de prioritat Alta 

Termini d'implantació o 
inici Curt 

Transversalitat i 
interrelació amb altres 
accions 

1.2.2. 

Entitat responsable i 
organismes implicats 

Ajuntament de Begur 
 

 
 
Nom de l'acció 1.2.2. Creació d’una Unitat Tècnica específica en matèria ambiental 

Descripció 
Cal dotar l’àrea de medi ambient de més recursos humans i econòmics per poder 
desenvolupar de forma adient les tasques i competències que li són adjudicades en 
la Llei 3/1989 d’Intervenció Integral de l’Administració Ambiental.  

Tipus Organigrama municipal  
Nou servei municipal 

Ordre de prioritat Alta 

Termini d'implantació o 
inici Curt 

Transversalitat i 
interrelació amb altres 
accions 

1.2.1. 
 

Entitat responsable i 
organismes implicats 

Ajuntament de Begur 
Consell Comarcal del Baix Empordà 
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Nom de l'acció 1.2.3. Instauració d’un servei d’Inspecció a les indústries i activitats 

Descripció 

La llei IIAA preveu una sèrie d’inspeccions i revisions que no sempre es realitzen 
per manca de recursos humans i econòmics. Aquestes inspeccions són 
necessàries per tal de garantir la qualitat dels processos i detectar possibles 
incompatibilitats amb el medi.  

Tipus Nou servei municipal 

Ordre de prioritat Alta 

Termini d'implantació o 
inici Curt 

Transversalitat i 
interrelació amb altres 
accions 

1.2.1. 
1.2.2. 
 

Entitat responsable i 
organismes implicats 

Ajuntament de Begur 
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Línia Estratègica 1 
IMPLEMENTACIÓ DE L'AGENDA 21 LOCAL 

Programa d'Actuació 1.3. 
Millora de l'educació, sensibilització i civisme ambiental adreçat als ciutadans, entitats privades i 

visitants del municipi 

 
 
Nom de l'acció 1.3.1. Creació d'una oficina AGENDA 21 oberta al ciutadà 

Descripció 

Aquesta oficina centralitzarà la coordinació i dinamització de la creació del Fòrum 
21. Un cop establert, el mateix fòrum li podrà atorgar les funcions de comunicació i 
nexe entre els ciutadans i l'Administració local. També serà responsable de 
dinamitzar la línia oberta d'educació, sensibilització i civisme ambiental.  

Tipus Nou servei municipal 

Ordre de prioritat Alta 

Termini d'implantació o 
inici Curt 

Transversalitat i 
interrelació amb altres 
accions 

1.1.1. 
1.1.2. 
1.3.4. 

Entitat responsable i 
organismes implicats Ajuntament de Begur 

 
 

Nom de l'acció 1.3.2. Ampliació i potenciació de l'educació ambiental a les escoles del municipi 

Descripció 
Caldria crear programes d'educació escolar (activitats complementàries o 
extraescolars) amb una important càrrega d'educació i sensibilització envers el 
medi ambient, amb la participació de les AMPA. 

Tipus Programa d'educació 

Ordre de prioritat Mitjana 

Termini d'implantació o 
inici Mig 

Transversalitat i 
interrelació amb altres 
accions 

1.1.1. 
1.1.2. 
1.3.3. 

Entitat responsable i 
organismes implicats 

Ajuntament de Begur 
Escoles del municipi 
Consell Comarcal del Baix Empordà 
Altres entitats del municipi 
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Nom de l'acció 1.3.3. Impuls de l'oferta d'activitats relacionades amb el medi ambient, tant des de 
l'Ajuntament com per part de les associacions i entitats begurenques 

Descripció 

Inclou l’organització de cursos, conferències i activitats destinades tant als 
ciutadans com al sector turístic per donar a conèixer les potencialitats del territori i 
per sensibilitzar els ciutadans i els diferents sectors de la importància d’actuar de 
forma respectuosa amb l’entorn. 

Tipus Programa d'educació i d’implicació d’agents socials i econòmics. 

Ordre de prioritat Mitjana 

Termini d'implantació o 
inici Curt 

Transversalitat i 
interrelació amb altres 
accions 

1.1.2. 
1.3.1. 

Entitat responsable i 
organismes implicats 

Ajuntament de Begur 
Consell Comarcal del Baix Empordà 
Altres entitats del municipi 

 
 

Nom de l'acció 1.3.4. Manteniment d’un servei obert per Internet i/o telèfon, perquè els ciutadans 
puguin expressar les seves propostes i denúncies 

Descripció L'objectiu és crear un servei que estigui sempre obert al ciutadà perquè pugui 
adreçar les seves propostes i denúncies a l'Ajuntament. 

Tipus Nou servei municipal. 
Ordre de prioritat Mitjana 

Termini d'implantació o 
inici Curt 

Transversalitat i 
interrelació amb altres 
accions 

1.1.1. 
1.1.2. 
1.3.1. 

Entitat responsable i 
organismes implicats Ajuntament de Begur 

 
 

Nom de l'acció 1.3.5. Estudi de les possibilitats de creació d’un centre d’educació ambiental i 
informació turística d’àmbit supramunicipal 

Descripció 
S’apunta la possibilitat de recuperar l’antiga instal·lació coneguda com “El Semàfor” 
i rehabilitar-la com a punt d’informació i centre d’educació ambiental, creant un 
servei d’àmbit supramunicipal. 

Tipus Estudi tècnic 
Programa d’implicació d’agents econòmics i socials 

Ordre de prioritat Baixa 

Termini d'implantació o 
inici Llarg 

Transversalitat i 
interrelació amb altres 
accions 

1.3.3. 
3.1.1. 

Entitat responsable i 
organismes implicats 

Ajuntament de Begur 
Consell Comarcal del Baix Empordà 
Associacions ecologistes 
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Línia Estratègica 2 
POTENCIACIÓ D’UN DESENVOLUPAMENT URBANÍSTIC I TERRITORIAL COMPATIBLE AMB LA 

PROTECCIÓ DELS SISTEMES NATURALS I LA QUALITAT DE VIDA 
 

Programa d'Actuació 2.1. 
Incorporació de criteris de sostenibilitat ambiental als projectes d’urbanització actuals i futurs 

 
 

Nom de l'acció 2.1.1. Acceleració de la redacció i execució dels Projectes d’Urbanització que 
preveu el Pla General Municipal d’Ordenació de Begur 

Descripció 

Algunes de les urbanitzacions actuals presenten greus deficiències en les 
dotacions de serveis (enllumenat, clavegueram, etc.). Cal regularitzar l’estat 
d’aquests serveis, especialment pel que fa a la connexió a la xarxa general de 
sanejament del municipi.  

Tipus Projectes de millora urbanística 

Ordre de prioritat Alta 

Termini d'implantació o 
inici Curt 

Transversalitat i 
interrelació amb altres 
accions 

2.1.2. 
6.3.2 

Entitat responsable i 
organismes implicats 

Ajuntament de Begur 
Consorci de la Costa Brava 
Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya (DMA) 

Indicadors de seguiment Ocupació urbana del territori (OUT)  

 
 

Nom de l'acció 2.1.2. Redacció d’una ordenança municipal específica que defineixi els criteris de 
sostenibilitat ambiental que han de regir els nous projectes d’urbanització 

Descripció 

L’objectiu és que tots els nous plans i projectes d’urbanització que es desenvolupin 
al municipi incorporin criteris ambientals, tant pel que fa al tipus d’edificació 
(materials, alçada, ocupació, etc.), com pel que fa a la seva relació amb l’entorn (ús 
d’energies renovables, sistemes d’estalvi d’aigua i energia, sistemes d’enllumenat, 
verd privat, etc.). 

Tipus Elaboració de plans, reglaments i ordenances 
Projectes de millora urbanística 

Ordre de prioritat Alta 

Termini d'implantació o 
inici Curt 

Transversalitat i 
interrelació amb altres 
accions 

2.1.1. 
3.3.2. 
6.3.2. 
7.1.1. 

Entitat responsable i 
organismes implicats 

Ajuntament de Begur 
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Nom de l'acció 2.1.3. Redacció del Pla d’Equipaments del municipi 

Descripció 
No existeix un Pla d’Equipaments al municipi, i seria convenient redactar-lo abans 
d’executar nous equipaments. Aquest pla haurà d’incloure, entre altres, la ubicació 
de la futura deixalleria, equipaments d’educació ambiental, zones de lleure, etc. 

Tipus Elaboració de plans, reglaments i ordenances 
Desenvolupament urbà 

Ordre de prioritat Mitjana 

Termini d'implantació o 
inici Mig 

Transversalitat i 
interrelació amb altres 
accions 

4.2.3. 

Entitat responsable i 
organismes implicats 

Ajuntament de Begur 
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Línia Estratègica 2 
POTENCIACIÓ D’UN DESENVOLUPAMENT URBANÍSTIC I TERRITORIAL COMPATIBLE AMB LA 

PROTECCIÓ DELS SISTEMES NATURALS I LA QUALITAT DE VIDA 

Programa d'Actuació 2.2. 
Preservació i potenciació dels valors ecològics i paisatgístics del municipi 

 
 

Nom de l'acció 2.2.1. Protecció dels espais d’interès ecològic desenvolupant els Plans Especials 
de Protecció que preveu el PGMO per a les zones del sòl no urbanitzable. 

Descripció 

La redacció d’aquests Plans constituirà una eina per millorar la protecció i la gestió 
dels espais d’interès forestal, agrícola o paisatgístic, especialment d’aquells 
entorns naturals que no gaudeixen de cap figura de protecció específica: riera de 
Saltseseugues, Bosc Major, etc. 

Tipus Elaboració de plans, reglaments i ordenances 
Protecció i/o gestió d’espais naturals 

Ordre de prioritat Alta 

Termini d'implantació o 
inici Mig 

Transversalitat i 
interrelació amb altres 
accions 

2.2.2. 
2.2.3. 
2.2.4. 
2.2.5. 

Entitat responsable i 
organismes implicats 

Ajuntament de Begur 
Departament de Medi Ambient de la Generalitat (DMA) 
Associacions ecologistes (NEREO, etc.) 

 
 

Nom de l'acció 2.2.2. Redacció d’un Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal (PTGMF) per tal de 
gestionar les masses forestals del municipi i reduir el risc d’incendi. 

Descripció 

Les condicions climatològiques i la manca de gestió dels boscos fan que el risc 
d’incendi forestal sigui elevat. Cal elaborar un pla de gestió de l’entorn forestal que 
inclogui actuacions concretes de neteja de camins i accessos i una planificació de 
les actuacions municipals en cas d’incendi, i la coordinació amb les institucions 
responsables de la prevenció i extinció d’incendis forestals. 

Tipus Elaboració de plans, reglaments i ordenances 
Protecció i/o gestió d’espais naturals 

Ordre de prioritat Alta 

Termini d'implantació o 
inici Curt 

Transversalitat i 
interrelació amb altres 
accions 

2.2.1. 
1.2.2. 

Entitat responsable i 
organismes implicats 

Ajuntament de Begur 
Cos d’Agents Rurals i Bombers  de la Generalitat de Catalunya 
Propietaris forestals 
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Nom de l'acció 2.2.3. 

Sol·licitud de l’ampliació dels límits de l’espai d’interès natural de Muntanyes 
de Begur, segons la proposta feta en el document “Diagnosi del Sòl No 
Urbanitzable del municipi de Begur i bases per a la seva ordenació”, que 
forma part d’aquesta Agenda 21 

Descripció 
Aquesta proposta s’hauria d’incorporar al procés de tramitació del “Pla especial de 
protecció del medi natural i del paisatge de Muntanyes de Begur”, endegat pel 
Departament de medi Ambient de la Generalitat de Catalunya.  

Tipus Elaboració de plans, reglaments i ordenances 
Protecció i/o gestió d’espais naturals 

Ordre de prioritat Mitjana  

Termini d'implantació o 
inici Mig 

Transversalitat i 
interrelació amb altres 
accions 

2.2.1. 
2.2.2. 
2.2.4. 

Entitat responsable i 
organismes implicats 

Ajuntament de Begur 
Generalitat de Catalunya 

Indicadors de seguiment Sòls de sostenibilitat garantida (SSG) 

 

Nom de l'acció 2.2.4. Impuls de la redacció dels PAU (Plans d’Autoprotecció de les Urbanitzacions) 

Descripció 
Cal impulsar la redacció dels PAU en totes les urbanitzacions que es troben 
immerses en entorns forestals, amb l’objectiu d’implicar els veïns i minimitzar el risc 
d’incendis forestals.  

Tipus Elaboració de plans, reglaments i ordenances 

Ordre de prioritat Alta  

Termini d'implantació o 
inici Curt 

Transversalitat i 
interrelació amb altres 
accions 

2.2.1. 
2.2.2. 
2.2.4. 

Entitat responsable i 
organismes implicats 

Ajuntament de Begur 
Entitats de conservació 

 
 

Nom de l'acció 2.2.5. Elaboració d’un Pla de Gestió del Litoral 

Descripció 

En aquest Pla s’hauran de definir actuacions concretes de protecció dels fons 
marins, dotació de serveis i infraestructures a les platges, educació ambiental, etc. 
Caldrà regular el trànsit i fondeig de les embarcacions en zones d’especial interès 
ecològic (praderies de Posidona, etc.) i en zones properes a la costa. 

Tipus Elaboració de plans, reglaments i ordenances 
Protecció i/o gestió d’espais naturals 

Ordre de prioritat Alta  

Termini d'implantació o 
inici Mig 

Transversalitat i 
interrelació amb altres 
accions 

2.2.1. 
2.2.2. 
2.2.3. 

Entitat responsable i 
organismes implicats 

Ajuntament de Begur 
DMA 
Associacions ecologistes (NEREO, etc.) 
Associacions de pescadors 
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Nom de l'acció 2.2.6. 
Vigilància i control de les àrees naturals del municipi, especialment 
d’aquelles que són més sensibles a la pressió turística o a les agressions 
externes 

Descripció 

La vigilància dels espais naturals del municipi és una mesura efectiva per tal de 
minimitzar els riscos ambientals deguts a la sobrefreqüentació o a un ús inapropiat 
(abocaments incontrolats, pas de vehicles motoritzats, activitats no autoritzades, 
etc.). 

Tipus Instrument de seguiment i control 
Protecció i/o gestió d’espais naturals 

Ordre de prioritat Alta  

Termini d'implantació o 
inici Curt 

Transversalitat i 
interrelació amb altres 
accions 

2.2.1. 
2.2.2. 
2.2.5. 

Entitat responsable i 
organismes implicats 

Ajuntament de Begur 
Cos d’Agents Rurals del DMA 
Associacions ecologistes 
Propietaris Forestals 

 
 

Nom de l'acció 2.2.7. Endegament i foment de projectes de restauració paisatgística i adequació 
d’espais d’ús públic en entorns naturals d’interès 

Descripció 

D’una banda, es constata l’existència d’espais naturals que han sofert algun tipus 
d’impacte o degradació (per exemple, pedreres abandonades); d’altra banda, es 
detecta un dèficit d’equipaments d’ús públic de qualitat en entorns naturals 
(itineraris, zones d’esbarjo, miradors, etc.). 

Tipus Projectes de restauració paisatgística 

Ordre de prioritat Mitjana  

Termini d'implantació o 
inici Mig promoure 

Transversalitat i 
interrelació amb altres 
accions 

2.2.1. 
2.2.5. 

Entitat responsable i 
organismes implicats 

Ajuntament de Begur 
DMA i DPTOP de la Generalitat de Catalunya 
Ministerio de Medio Ambiente 
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Línia Estratègica 2 
POTENCIACIÓ D’UN DESENVOLUPAMENT URBANÍSTIC I TERRITORIAL COMPATIBLE AMB LA 

PROTECCIÓ DELS SISTEMES NATURALS I LA QUALITAT DE VIDA 

Programa d'Actuació 2.3. 
Optimització de la xarxa viària existent, potenciant el transport públic i la mobilitat dels peatons 

 

Nom de l'acció 2.3.1. 
Elaboració d’un pla de mobilitat al municipi que concreti quines deficiències 
s'observen actualment o a curt-mig termini i estableixi quines solucions cal 
aplicar. 

Descripció 
Aquest Pla haurà de tenir en compte, especialment, els problemes de saturació de 
la xarxa actual durant la temporada d’estiu, estudiant la dotació òptima de places 
d’aparcament i les possibilitats de millora de l’actual servei d’autobusos públics. 

Tipus Elaboració de plans, reglaments i ordenances 

Ordre de prioritat Mitjana 

Termini d'implantació o 
inici Mig 

Transversalitat i 
interrelació amb altres 
accions 

2.3.2. 
2.3.3. 
2.3.4. 

Entitat responsable i 
organismes implicats Ajuntament de Begur 

 
 

Nom de l'acció 2.3.2. Potenciació dels desplaçaments en transport públic front l’ús del vehicle 
privat 

Descripció 
Millora del servei actual d’autobusos a les platges en temporada turística i 
potenciació de les línies d’autobusos intermunicipals, fent un estudi sobre la 
coordinació entre diferents línies i entre aquestes i el servei de FFCC i de RENFE.  

Tipus Elaboració de plans, reglaments i ordenances 

Ordre de prioritat Mitjana 

Termini d'implantació o 
inici Mig 

Transversalitat i 
interrelació amb altres 
accions 

2.3.1. 
2.3.4. 

Entitat responsable i 
organismes implicats 

Ajuntament de Begur 
Companyies de transport (SARFA, RENFE, etc.) 

Indicadors de seguiment Dependència de l’automòbil (DA) 
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Nom de l'acció 2.3.3. Millora de la xarxa de camins rurals, camins de ronda i carril-bici en tot 
l’àmbit municipal 

Descripció 
Cal millorar la xarxa de camins peatonals existents, aprofitant la xarxa de camins 
rurals i limitant l’accés de vehicles privats. Coordinar aquestes actuacions amb les 
endegades pel Consell Comarcal del Baix Empordà. 

Tipus Projecte de restauració d’espais 
Ordre de prioritat Mitjana 

Termini d'implantació o 
inici Mig 

Transversalitat i 
interrelació amb altres 
accions 

2.2.2. 
2.3.1. 

Entitat responsable i 
organismes implicats 

Ajuntament de Begur 
Consell Comarcal del Baix Empordà 

 
 

Nom de l'acció 2.3.4. Ampliació del nombre de carrers i zones peatonals i implementació de la 
dotació de places d’aparcament públic.  

Descripció 

Ampliació del nombre de carrers per a vianants i àrees restringides al pas de 
vehicles, tant en el casc històric de Begur com en els diferents nuclis històrics 
(Esclanyà, Sa Riera, Sa Tuna, Fornells). Aquesta actuació haurà d’anar 
acompanyada d’una ampliació de les places d’aparcament que completi la dotació 
actual i amb la potenciació del  servei d’autobusos públics. 

Tipus Projecte de millora urbanística 

Ordre de prioritat Mitjana 

Termini d'implantació o 
inici Mig 

Transversalitat i 
interrelació amb altres 
accions 

2.3.1. 
2.1.1. 

Entitat responsable i 
organismes implicats 

Ajuntament de Begur 
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Línia Estratègica 3 
IMPULS D’UN TURISME DE BAIX IMPACTE, DIVERSIFICANT L’OFERTA I IMPLICANT EL SECTOR EN ELS 

CONCEPTES DE SOSTENIBILITAT 

Programa d'Actuació 3.1. 
Definició del model turístic del municipi de cara al futur, amb la implicació dels agents econòmics 

relacionats amb aquest sector 

 
 
 

Nom de l'acció 3.1.1. Redacció d'un Pla de Promoció Turística del municipi 

Descripció 

Realització d’un estudi per conèixer la capacitat de càrrega del municipi des del 
punt de vista turístic: identificació dels clients potencials, els recursos del municipi, 
les infraestructures existents i les conseqüències ambientals d’aquesta càrrega 
(consum de recursos i producció de residus). Definició d’un programa d’actuacions 
encaminat a fer compatible l’oferta turística amb la conservació i potenciació del 
patrimoni cultural, natural i paisatgístic. Els objectius seran, entre altres, la 
diversificació de l’oferta turística i la disminució de l’estacionalitat amb ofertes 
complementàries a l’estival.  

Tipus Elaboració de plans, reglaments i ordenances 
Potenciació de les activitats econòmiques 

Ordre de prioritat Alt 

Termini d'implantació o 
inici Curt 

Transversalitat i 
interrelació amb altres 
accions 

3.1.2. 

Entitat responsable i 
organismes implicats 

Patronat de Turisme 
Ajuntament de Begur 

 
 

Nom de l'acció 3.1.2. 
Implicació dels agents econòmics relacionats amb el turisme, el comerç i 
l’oci en la necessitat de potenciar un turisme de baix impacte al llarg de tot 
l’any 

Descripció 

Impuls de l’adhesió dels establiments turístics (especialment, els hotelers) a la 
xarxa del Pla de Qualitat Ambiental dels establiments turístics endegat per la 
Generalitat de Catalunya. Impuls d’un turisme de baix impacte (construcció d’hotels 
de capacitat mitjana, desenvolupament del turisme rural,  etc.), i impuls d’una oferta 
d’activitats diversificada, extensiva al llarg de tot l’any. 

Tipus Programa amb implicació d’agents econòmics i socials 
Ordre de prioritat Alt 

Termini d'implantació o 
inici Curt 

Transversalitat i 
interrelació amb altres 
accions 

3.1.1. 

Entitat responsable i 
organismes implicats 

Patronat de Turisme i Ajuntament de Begur 
Associacions de comerciants i empresaris del sector turístic 
Ajuntaments de municipis propers 
Generalitat de Catalunya 



Agenda 21 Local de Begur  

Document III: Pla d’Acció Ambiental  

 

 
Taller d’Enginyeria Ambiental, SL  28 

 
 

Línia Estratègica 3 
IMPULS D’UN TURISME DE BAIX IMPACTE, DIVERSIFICANT L’OFERTA I IMPLICANT EL SECTOR EN ELS 

CONCEPTES DE SOSTENIBILITAT 

Programa d'Actuació 3.2. 
Establiment de polítiques d’avaluació i control de la qualitat de l’oferta turística, comercial i d’oci 

 
 

Nom de l'acció 3.2.1. 
Foment de la implantació de les normes de qualitat ISO 9000 i ISO 9001 o 
EMAS i els sistemes de gestió mediambiental ISO 14000 i 14001 en els 
comerços i establiments dedicats al turisme i a l’oci 

Descripció 

El compliment de les normes ISO o EMAS contribueixen a garantir la 
racionalització dels processos i dels serveis, l’estalvi dels recursos i la minimització 
dels impactes, pel que s’hauria d’exigir a tots els establiments que impliquin un risc 
d’afecció a l’entorn. 

Tipus Programes d’implicació d’agents econòmics i socials 
Programes de vigilància i control 

Ordre de prioritat Alta 

Termini d'implantació o 
inici Mig 

Transversalitat i 
interrelació amb altres 
accions 

3.2.2. 

Entitat responsable i 
organismes implicats 

Ajuntament de Begur 
Comerços i establiments 

 
 

Nom de l'acció 3.2.2. Desenvolupament i col·laboració amb iniciatives d'implantació de mesures de 
control de la qualitat dels allotjaments turístics 

Descripció 
Complementàriament a la redacció dels plans estratègics de les ofertes comercials 
i turístiques del municipi caldria establir i desenvolupar eines d'assegurament de la 
qualitat, tant d'hosteleria com d’habitatges d'ús turístic. 

Tipus Programes de vigilància i control 

Ordre de prioritat Mitjana 

Termini d'implantació o 
inici Mig 

Transversalitat i 
interrelació amb altres 
accions 

3.2.1. 

Entitat responsable i 
organismes implicats Ajuntament de Begur 
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Línia Estratègica 4 
MILLORA DELS SERVEIS QUE GARANTEIXEN LA SEGURETAT I LA QUALITAT DE VIDA DELS 

CIUTADANS 
 

Programa d'Actuació 4.1. 
Millora de l’exercici de les competències municipals en seguretat ciutadana i protecció civil 

 
 
 
Nom de l'acció 4.1.1. Creació d’un Servei de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil 

Descripció 
Creació d’un servei de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil que centralitzi tots els 
Plans de prevenció de riscos i d’emergències, i que vetlli pel compliment de les 
normes de seguretat en cada tipus d’activitats.  

Tipus Nou servei municipal 

Ordre de prioritat Mitjana 

Termini d'implantació o 
inici Mig 

Transversalitat i 
interrelació amb altres 
accions 

1.2.1. 
1.2.2. 
4.1.2. 

Entitat responsable i 
organismes implicats 

Ajuntament de Begur 
Policia Municipal 

 
 
Nom de l'acció 4.1.2. Redacció del Pla de Protecció Civil Municipal 

Descripció 
Aquest Pla és important per la protecció del municipi envers qualsevol tipus 
d’incidents que suposin un risc pel medi ambient: emergències industrials, incendis 
forestals, inundacions, etc.  

Tipus Programa de vigilància i control 
Prevenció de riscos naturals i contaminació del medi 

Ordre de prioritat Alta 

Termini d'implantació o 
inici Mig 

Transversalitat i 
interrelació amb altres 
accions 

1.2.1. 
1.2.2. 
2.2.2. 
4.1.1. 

Entitat responsable i 
organismes implicats 

Ajuntament de Begur 
Consell Comarcal del Baix Empordà 
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Nom de l'acció 4.1.3. 
Elaboració d’un cens de les activitats industrials, comercials i turístiques del 
municipi de Begur, avaluant els riscos de cada activitats i el grau d’eficiència 
en el seu control 

Descripció 
L’objectiu d’aquest cens és obtenir tota la informació necessària per aplicar la 
normativa vigent en matèria de control d’activitats, prevenció del risc d’incendis i 
altres riscos industrials.  

Tipus Programa de vigilància i control 

Ordre de prioritat Alta 

Termini d'implantació o 
inici Curt 

Transversalitat i 
interrelació amb altres 
accions 

1.2.1. 
1.2.2. 
4.1.1. 

Entitat responsable i 
organismes implicats 

Ajuntament de Begur 
Consell Comarcal del Baix Empordà 
DMA de la Generalitat de Catalunya 
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Línia Estratègica 4 
MILLORA DELS SERVEIS QUE GARANTEIXEN LA SEGURETAT I LA QUALITAT DE VIDA DELS 

CIUTADANS 

Programa d'Actuació 4.2. 
Control de paràmetres ambientals per garantir la qualitat de vida dels ciutadans 

 
 

Nom de l'acció 4.2.1. 
Realització d’un estudi dels nivells de soroll actuals i definició d’un pla per a 
la reducció de la contaminació acústica del municipi 
 

Descripció 

Els nivells de soroll permesos en els diferents sectors del municipi seran els que 
estableixi l’actual ordenança municipal sobre el soroll i els definits en el cadastre 
sònic elaborat per la Direcció General de Qualitat Ambiental del DMA. Un cop 
realitzat el seguiment de les zones més conflictives quant al soroll, caldrà definir les 
mesures a adoptar en cada cas.  

Tipus Estudi tècnic 
Ordre de prioritat Baixa 

Termini d'implantació o 
inici Llarg 

Transversalitat i 
interrelació amb altres 
accions 

4.2.2. 

Entitat responsable i 
organismes implicats 

Ajuntament de Begur 
Direcció general de Qualitat Ambiental del DMA 

Indicadors de seguiment Nivell sonor de la xarxa viària 

 
 

Nom de l'acció 4.2.2. 
Establiment d’un programa de seguiment de la contaminació acústica 
mitjançant campanyes de mesura que permetin identificar les fonts i 
prioritzar actuacions 

Descripció Cal endegar un protocol de seguiment de l’estat acústic del municipi, identificant les 
zones més problemàtiques i fent-ne un seguiment. 

Tipus Programa de seguiment i control 
Ordre de prioritat Mitjana 

Termini d'implantació o 
inici Mig 

Transversalitat i 
interrelació amb altres 
accions 

4.3.1. 

Entitat responsable i 
organismes implicats 

Ajuntament de Begur 
Direcció General de Qualitat Ambiental i DMA 
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Nom de l'acció 4.2.3. 
Ampliació dels serveis de l’estació meteorològica de Mas d’en Pinc, realitzant 
campanyes de control més exhaustives durant els períodes més conflictius 
de l'any. 

Descripció 
Actualment la contaminació atmosfèrica no representa un problema al municipi. De 
tota manera caldria realitzar campanyes de mesura dels principals contaminants 
atmosfèrics per tal de conèixer-ne els seus nivells actuals i l'evolució. 

Tipus Programa de seguiment i control. 

Ordre de prioritat Baixa 

Termini d'implantació o 
inici Mig 

Transversalitat i 
interrelació amb altres 
accions 

 
1.2.2. 

Entitat responsable i 
organismes implicats 

Ajuntament de Begur 
Direcció general de Qualitat Ambiental del DMA 

Indicadors de seguiment Contribució a l’efecte hivernacle 

 
 

Nom de l'acció 4.2.4. 
Manteniment del control dels paràmetres fisicoquímics i bacteorològics de 
l’aigua d’abastament, tot endegant mesures per a la millora de les 
característiques organolèptiques i de duresa 

Descripció 

La major part de l’aigua d’abastament prové de pous de l’aqüífer del Baix Ter, i 
compleix els nivells de potabilitat exigits per la Reglamentació Tècnic-sanitària 
vigent. Tanmateix, les característiques organolòptiques i la duresa es consideren 
millorables. Cal mantenir el control d’aquests paràmetres i promoure mesures per 
millorar les característques de l’aigua de consum. 

Tipus Instrument de seguiment i control. 
Estudi Tècnic 

Ordre de prioritat Mitjana 

Termini d'implantació o 
inici Mig 

Transversalitat i 
interrelació amb altres 
accions 

1.2.2. 

Entitat responsable i 
organismes implicats 

Ajuntament de Begur 
SOREA 
Mancomunitat Intermunicipal de Palafrugell, Begur, Pals, Regencós i Torrent 
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Línia Estratègica 5 
IMPULS DE LA GESTIÓ MUNICIPAL EN LA RECOLLIDA DE RESIDUS I NETEJA VIÀRIA, AMB IMPLICACIÓ 

DELS SECTORS TURÍSTIC, COMERCIAL I CIUTADANIA 

Programa d'Actuació 5.1. 
Millora de la gestió de recollida dels residus municipals i la neteja viària 

 
 
Nom de l'acció 5.1.1. Redacció d’un Pla municipal de millora del servei de recollida de residus i 

neteja viària 

Descripció 

Caldrà dur a terme un seguiment de l’actual servei municipal de gestió de residus, 
per tal de donar solucions concretes que permetin millorar la recollida de residus 
municipals i la neteja viària, així com preveure necessitats futures. Aquest estudi 
haurà d’incloure: 
 
− Ajust del servei de recollida de la brossa ordinària (rebuig) a les oscil·lacions 

estacionals de població lligades al turisme 
− Optimització del servei de recollida selectiva de residus 
− Possibilitats de millorar el servei de recollida de voluminosos 
− Possibilitats d’instaurar el servei de recollida de la fracció orgànica 

Tipus Elaboració de plans, reglaments i ordenances 

Ordre de prioritat Alta 

Termini d'implantació o 
inici Curt 

Transversalitat i 
interrelació amb altres 
accions 

5.1.2. 

Entitat responsable i 
organismes implicats 

Ajuntament de Begur 
Consell Comarcal del Baix Empordà 
Empreses Concessionàries 
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Línia Estratègica 5 
IMPULS DE LA GESTIÓ MUNICIPAL EN LA RECOLLIDA DE RESIDUS I NETEJA VIÀRIA, AMB IMPLICACIÓ 

DELS SECTORS TURÍSTIC, COMERCIAL I CIUTADANIA 

Programa d'Actuació 5.2. 
Millora de la recollida selectiva al municipi 

 
 

Nom de l'acció 5.2.1. Arribada a un consens amb els comerços i establiments turístics sobre el 
servei de recollida selectiva de residus 

Descripció 

L’ús de la recollida selectiva per part de comerços i establiments turístics és força 
limitat. L'objectiu és implicar aquest sector econòmic en el procés de gestió de 
residus, per tal que puguin fer les aportacions que creguin necessàries i prenguin 
consciència dels compromisos que cal assumir. 

Tipus Programa d'implicació d'agents econòmics i socials. 

Ordre de prioritat Mitjana 

Termini d'implantació o 
inici Mig 

Transversalitat i 
interrelació amb altres 
accions 

5.1.1. 
5.2.2. 
3.2.1. 

Entitat responsable i 
organismes implicats 

Ajuntament de Begur 
Consell Comarcal del Baix Empordà 
Associacions de comerciants i establiments d’hostaleria 

 
 

Nom de l'acció 5.2.2. 
Millora de la recollida selectiva de residus al municipi mitjançant campanyes 
de sensibilització dels ciutadans i aplicació de mesures concretes que 
permetin una major eficiència. 

Descripció 

La recollida selectiva a Begur es troba molt per sota dels objectius marcats en el 
PGRM. Per això cal endegar campanyes de sensibilització de la ciutadania i aplicar 
les mesures que s’hagin consensuat amb els diferents establiments comercials i 
turístics del municipi. 

Tipus Programa d'educació i d'implicació d'agents econòmics i socials. 

Ordre de prioritat Alta 

Termini d'implantació o 
inici Mig 

Transversalitat i 
interrelació amb altres 
accions 

5.1.1. 
5.2.1. 
5.2.3. 

Entitat responsable i 
organismes implicats 

Ajuntament de Begur 
Consell Comarcal del Baix Empordà 

Indicadors de seguiment Producció Neta de Residus (PNR)  
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Nom de l'acció 5.2.3. Ampliació de l’actual servei de deixalleria mòbil 

Descripció 
Es valora positivament l’entrada en funcionament de la deixalleria mòbil. Es 
proposa potenciar aquest servei fins que entri en funcionament una possible 
deixalleria bàsica en el municipi.  

Tipus Gestió de residus sòlids 
Programa d’implicació d’agents econòmics i socials 

Ordre de prioritat Alta 

Termini d'implantació o 
inici Curt 

Transversalitat i 
interrelació amb altres 
accions 

5.1.1. 
5.2.1. 
5.2.2. 
5.2.4 

Entitat responsable i 
organismes implicats 

Ajuntament de Begur 
Consell Comarcal del baix Empordà 

 
 

Nom de l'acció 5.2.4. Construcció d’una deixalleria bàsica 

Descripció 

Aquesta instal·lació implicarà una major eficiència en la recollida selectiva dels 
residus urbans i d’origen comercial, alhora que donarà solució a la recollida d’altres 
tipus de residus que en l’actualitat s’estan destinant a rebuig i/o que són 
especialment problemàtics per al medi ambient i la salut.  

Tipus Projecte executiu 

Ordre de prioritat Mitjana 

Termini d'implantació o 
inici Llarg 

Transversalitat i 
interrelació amb altres 
accions 

5.1.1. 
5.2.1. 
5.2.2. 
5.2.3. 

Entitat responsable i 
organismes implicats 

Ajuntament de Begur 
Junta de Residus. Generalitat de Catalunya 

 
 
Nom de l'acció 5.2.5. Inici de la recollida selectiva de matèria orgànica. 

Descripció 

A Begur encara no s’han implantat sistemes de recollida selectiva de la fracció 
orgànica. La gestió d’aquest tipus de residu s’haurà de coordinar en l’àmbit 
comarcal, i caldrà l’existència prèvia de les infraestructures adients. Es recomana 
iniciar el programa en l’àmbit dels grans productors (bars i restaurants) 

Tipus Nou servei municipal i comarcal 

Ordre de prioritat Mitjana 

Termini d'implantació o 
inici 

Mig (des del moment en què entri en funcionament la planta de compostatge en 
l’àmbit supracomarcal). 

Transversalitat i 
interrelació amb altres 
accions 

5.2.1. 
5.2.2. 
5.2.4. 

Entitat responsable i 
organismes implicats 

Ajuntament de Begur 
Consell Comarcal del Baix Empordà 
Junta de Residus. Generalitat de Catalunya. 

Indicadors de seguiment Producció Neta de Residus (PNR) 
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Línia Estratègica 5 
IMPULS DE LA GESTIÓ MUNICIPAL EN LA RECOLLIDA DE RESIDUS I NETEJA VIÀRIA, AMB IMPLICACIÓ 

DELS SECTORS TURÍSTIC, COMERCIAL I CIUTADANIA 

Programa d'Actuació 5.3. 
Control de la gestió dels residus industrials i procedents de la construcció 

 
 
Nom de l'acció 5.3.1. Control de la producció de residus industrials 

Descripció 
Cal dur un control del grau de compliment de la normativa vigent pel que fa a la 
gestió de residus d’origen industrial. Totes les indústries del municipi han de fer la 
seva Declaració Anual de Residus. 

Tipus Programa de vigilància i control. 

Ordre de prioritat Alta 

Termini d'implantació o 
inici Curt 

Transversalitat i 
interrelació amb altres 
accions 

1.2.2. 
1.2.3. 

Entitat responsable i 
organismes implicats 

Ajuntament de Begur 
DMA de la Generalitat de Catalunya 

 
 
Nom de l'acció 5.3.2. Gestió dels residus procedents de la construcció 

Descripció 

Com a alternativa a l’ús de l’abocador de la Susanna, es preveu la construcció 
d’una planta trituradora de residus procedents de la construcció, que estarà 
localitzada a Regencós. Així mateix, cal consensuar amb les diferents empreses 
constructores altres possibles solucions. 

Tipus Elaboració de plans, reglaments i ordenances 
Programa d'implicació d'agents econòmics i socials. 

Ordre de prioritat Alta 

Termini d'implantació o 
inici Mig 

Transversalitat i 
interrelació amb altres 
accions 

5.3.3. 

Entitat responsable i 
organismes implicats 

Ajuntaments de Begur i Regencós 
Consell Comarcal del Baix Empordà 
DMA de la Generalitat de Catalunya 
Empreses constructores 
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Nom de l'acció 5.3.3. Clausura i restauració de tots els petits abocadors incontrolats de runa 

Descripció 
Hi ha zones del municipi on s'observa d'una forma relativament regular l'abocament 
de materials de runa i altres residus. Caldrà netejar i controlar el bon manteniment 
d'aquestes zones.  

Tipus Programa de vigilància i control. 

Ordre de prioritat Mitjana 

Termini d'implantació o 
inici Curt 

Transversalitat i 
interrelació amb altres 
accions 

1.2.2. 
2.2.6. 
5.3.2. 

Entitat responsable i 
organismes implicats Ajuntament de Begur 
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Línia Estratègica 6 
TENDÈNCIA CAP A UN ÚS SOSTENIBLE DE L’AIGUA, PRESERVANT ELS RECURSOS HÍDRICS DEL 

MUNICIPI, APLICANT POLÍTIQUES D’ESTALVI D’AIGUA I VETLLANT PEL SEU RECICLATGE 

Programa d'Actuació 6.1 
Establiment de mesures per protegir els recursos hídrics del municipi 

 
 

Nom de l'acció 6.1.1. Impuls d’un Pla que protegeixi específicament els torrents i les fonts del 
municipi de l'actual procés d'ocupació i degradació 

Descripció 

La majoria de rieres, torrents i fonts del municipi presenten símptomes de 
degradació de la seva qualitat ecològica, ja sia per ocupació directa de les lleres o 
bé per abocaments d’aigües residuals. Caldria establir franges de protecció que 
permetessin recuperar aquests espais tant per limitar els riscos de contaminació 
directa com per millorar uns espais de gran interès natural. 

Tipus Elaboració de plans, reglaments i ordenances 

Ordre de prioritat Alta 

Termini d'implantació o 
inici Mig 

Transversalitat i 
interrelació amb altres 
accions 

6.1.2. 
2.1.1. 

Entitat responsable i 
organismes implicats 

Ajuntament de Begur 
Agència Catalana de l'Aigua (ACA) 

Indicadors de seguiment Racionalització i qualitat de l’aigua (RQA) 

 
 

Nom de l'acció 6.1.2. Establiment d’un protocol de seguiment de la qualitat fisicoquímica, 
ecològica i paisatgística dels torrents i fonts naturals del municipi 

Descripció Establir un protocol que permeti avaluar l'abast de les ocupacions dels cursos 
fluvials, així com la qualitat ecològica de l’aigua dels torrents i de les fonts naturals. 

Tipus Instrument de seguiment i control 

Ordre de prioritat Alta 

Termini d'implantació o 
inici Curt 

Transversalitat i 
interrelació amb altres 
accions 

6.1.1. 
6.3.1. 
1.2.2. 

Entitat responsable i 
organismes implicats 

Ajuntament de Begur 
ACA 
Associacions ecologistes locals (NEREO) 

Indicadors de seguiment Racionalització i qualitat de l’aigua (RQA); ISQA 
Índex Biològic BMWPC 

 
 



Agenda 21 Local de Begur  

Document III: Pla d’Acció Ambiental  

 

 
Taller d’Enginyeria Ambiental, SL  39 

 

Línia Estratègica 6 
TENDÈNCIA CAP A UN ÚS SOSTENIBLE DE L’AIGUA, PRESERVANT ELS RECURSOS HÍDRICS DEL 

MUNICIPI, APLICANT POLÍTIQUES D’ESTALVI D’AIGUA I VETLLANT PEL SEU RECICLATGE 

Programa d'Actuació 6.2. 
Impuls d’un ús més eficient de l'aigua d'abastament, minimitzant les pèrdues i impulsant mesures 

d’estalvi d’aigua 

 
 
Nom de l'acció 6.2.1. Estudi de l’actual sistema de gestió de l’aigua, proposant mesures per 

millorar l'eficiència de la xarxa d'aigua d'abastament. 

Descripció 
En el moment de la redacció de l’Agenda 21, l’eficiència de la xarxa d’abastament 
se situa entorn el 60%. Cal que des de l'Ajuntament s’inverteixi en la millora de la 
xarxa d'abastament. 

Tipus Projecte executiu 

Ordre de prioritat Alta 

Termini d'implantació o 
inici Mig 

Transversalitat i 
interrelació amb altres 
accions 

6.2.2. 
 

Entitat responsable i 
organismes implicats 

Ajuntament de Begur 
SOREA, SA 

Indicadors de seguiment Percentatge d’eficiència de la xarxa d’abastament d’aigua potable 

 
 

Nom de l'acció 6.2.2. Impuls de mesures d'estalvi d'aigua en l’àmbit municipal 

Descripció 

Establiment de normatives municipals que afavoreixin l'aplicació de mesures 
d'estalvi d'aigua en les noves i antigues edificacions. Foment d’un model 
d’arquitectura que potenciï l’aprofitament de l’aigua de la pluja. Incorporació de la 
disponibilitat d'aigua com un element important a l'hora d'establir noves activitats, 
desenvolupar noves urbanitzacions, etc.  

Tipus Elaboració de plans, reglaments i ordenances 
Projectes executius 

Ordre de prioritat Alta 

Termini d'implantació o 
inici Mig 

Transversalitat i 
interrelació amb altres 
accions 

2.1.1. 
2.1.2. 
6.2.3. 

Entitat responsable i 
organismes implicats 

Ajuntament de Begur 
SOREA, SA 

Indicadors de seguiment Consum d'aigua d'abastament 
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Nom de l'acció 6.2.3. 
Endegament de campanyes de sensibilització i conscienciació sobre les 
problemàtiques associades a l’aigua, especialment dirigides als ciutadans, 
als comerços i establiments turístics 

Descripció 

Més enllà de les problemàtiques generals associades a l’escassetat d'aigua del 
conjunt del país, cal fer saber als ciutadans del municipi i visitants les 
problemàtiques específiques amb què s'enfronta el municipi, així com la 
importància del seu estalvi i ús correcte. 

Tipus Programa d'educació i d'implicació d'agents econòmics i socials 

Ordre de prioritat Mitjana 

Termini d'implantació o 
inici Curt 

Transversalitat i 
interrelació amb altres 
accions 

1.3.1. 
1.3.2. 

Entitat responsable i 
organismes implicats 

Ajuntament de Begur 
Mancomunitat Intermunicipal de Palafrugell, Begur, Pals, Regencós i Torrent 
Entitats del municipi (Associació de comerciants, NEREO, etc.) 
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Línia Estratègica 6 
TENDÈNCIA CAP A UN ÚS SOSTENIBLE DE L’AIGUA, PRESERVANT ELS RECURSOS HÍDRICS DEL 

MUNICIPI, APLICANT POLÍTIQUES D’ESTALVI D’AIGUA I VETLLANT PEL SEU RECICLATGE 

Programa d'Actuació 6.3. 
Reducció de les actuals fonts de contaminació de les aigües superficials i subterrànies i del litoral 

 

Nom de l'acció 6.3.1. 
Realització d’un cens de les urbanitzacions/sectors que encara no tenen 
completament resolta la xarxa de sanejament, i estudi de les alternatives de 
connexió a la xarxa general i l’eliminació de les sortides directes al mar.  

Descripció 

Actualment encara hi ha zones del municipi en les quals la xarxa de clavegueram 
no existeix, o bé no està connectada a la xarxa general. Cal fer un estudi tècnic 
sobre les possibilitats de connexió de tots els sectors a la xarxa de sanejament i 
l’eliminació dels emissaris que no estiguin connectats a sistemes de depuració, així 
com alternatives de depuració in situ. 

Tipus Estudi tècnic 

Ordre de prioritat Alta 

Termini d'implantació o 
inici Curt 

Transversalitat i 
interrelació amb altres 
accions 

6.3.2. 
2.1.1. 
2.1.2. 

Entitat responsable i 
organismes implicats 

Ajuntament de Begur 
Consorci de la Costa Brava 
SEARSA 

 
 
 

Nom de l'acció 6.3.2. Impuls prioritari de la redacció i execució de Projectes d’Urbanització per a 
les zones del municipi que presenten deficiències en la xarxa de sanejament 

Descripció Impuls de projectes executius que donin solució al problema de la gestió de les 
aigües residuals en zones no connectades a la xarxa de clavegueram general.  

Tipus Elaboració de plans, reglaments i ordenances 

Ordre de prioritat Alta 

Termini d'implantació o 
inici Mig 

Transversalitat i 
interrelació amb altres 
accions 

6.3.1. 
2.1.1. 

Entitat responsable i 
organismes implicats 

Ajuntament de Begur 
Consorci de la Costa Brava 
SEARSA 
Entitats de Conservació 
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Línia Estratègica 7 
MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA AL MUNICIPI I FOMENT DE L'ÚS D'ENERGIES RENOVABLES 

Programa d'Actuació 7.1. 
Millora de l'eficiència energètica del municipi 

 
 

Nom de l'acció 7.1.1. 
Incorporació als plecs de prescripcions tècniques de l'Ajuntament mesures 
d’estalvi energètic i millora de l’eficiència energètica, atenent als criteris 
establerts per la nova Llei de Contaminació Lumínica de Catalunya 

Descripció 
Els projectes endegats pel propi Ajuntament, i aquells que siguin informats, hauran 
d’incorporar mesures que promoguin l’ús de tecnologies d'estalvi energètic, la 
millora de l'eficiència energètica i la lluita contra la contaminació lumínica. 

Tipus Elaboració de plans, reglaments i ordenances  

Ordre de prioritat Mitjana 

Termini d'implantació o 
inici Curt 

Transversalitat i 
interrelació amb altres 
accions 

7.1.2. 
7.1.3. 

Entitat responsable i 
organismes implicats Ajuntament de Begur 

Indicadors de seguiment Consum net d’energia 

 
 

Nom de l'acció 7.1.2. 
Millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat públic i de les dependències 
municipals mitjançant l'elaboració i execució d'un programa de substitució 
de bombetes i lluminàries. 

Descripció 
L'enllumenat públic representa un percentatge molt elevat del consum energètic del 
municipi. Qualsevol canvi orientat a millorar l'eficiència energètica de l'enllumenat 
públic es veurà reflectit immediatament en un estalvi energètic i econòmic. 

Tipus Estudi tècnic i projecte executiu 

Ordre de prioritat Mitjana 

Termini d'implantació o 
inici Mig 

Transversalitat i 
interrelació amb altres 
accions 

7.1.1. 

Entitat responsable i 
organismes implicats 

Ajuntament de Begur 
Empreses concessionàries 

Indicadors de seguiment Consum net d’energia 
Eficiència energètica de l'enllumenat públic 
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Nom de l'acció 7.1.3. Potenciació de l’estalvi energètic en els comerços i establiments turístics 

Descripció 
En un municipi turístic com Begur, cal conscienciar els comerciants i propietaris 
d’establiments dedicats al turisme de la importància de l’estalvi energètic, l’ús 
d’energies renovables i de sistemes més eficients. 

Tipus Programes d’implicació d’agents econòmics i socials 
Ordre de prioritat Mitjana 

Termini d'implantació o 
inici Mig 

Transversalitat i 
interrelació amb altres 
accions 

7.1.1. 

Entitat responsable i 
organismes implicats Ajuntament de Begur 

Indicadors de seguiment Consum net d’energia 
Producció local d’energies renovables 

 
 

Nom de l'acció 7.1.4. 
Endegament de campanyes d'educació ambiental en què es posi de relleu 
l'actual grau d'ús d'energia al municipi, la necessitat de moderar-lo i els 
beneficis econòmics i ambientals que això comporta 

Descripció 

El control de la despesa energètica és un element clau per al desenvolupament 
sostenible de la nostra societat; molts dels processos que estan degradant l'entorn 
i la qualitat de vida dels ciutadans està directament o indirectament relacionats amb 
la necessitat de produir quantitats d'energia cada vegada majors. 

Tipus Programa d'educació 

Ordre de prioritat Mitjana 

Termini d'implantació o 
inici Curt 

Transversalitat i 
interrelació amb altres 
accions 

1.2.3. 
1.3.1. 
1.3.2. 
1.3.4. 

Entitat responsable i 
organismes implicats 

Ajuntament de Begur 
Entitats del municipi (NEREO, etc.) 
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Línia Estratègica 7 
MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA AL MUNICIPI I FOMENT DE L'ÚS D'ENERGIES RENOVABLES 

Programa d'Actuació 7.2. 
Foment de l'ús d'energies renovables 

 
 
Nom de l'acció 7.2.1. Impuls d’iniciatives per instal·lar sistemes d'energies renovables al municipi 

Descripció 
L'Ajuntament ha d'incentivar les empreses (tant públiques com privades) perquè 
inverteixin en sistemes d'energies renovables. Donada la climatologia de la zona 
l'ús de l'energia solar hauria d’estar molt més estesa. 

Tipus Programes d’educació i sensibilització 
Ordre de prioritat Baixa 

Termini d'implantació o 
inici Llarg 

Transversalitat i 
interrelació amb altres 
accions 

7.1.1. 
7.1.3. 
2.1.2. 

Entitat responsable i 
organismes implicats 

Ajuntament de Begur 
Departament d’Indústria de la Generalitat de Catalunya 

Indicadors de seguiment Consum net d’energia 
Producció local d’energies renovables 
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5. PLA DE SEGUIMENT 

 

5.1. Introducció 

 
El Pla de Seguiment consisteix en un conjunt de mecanismes i instruments que 
permeten avaluar l’evolució del municipi envers els aspectes analitzats al llarg del 
procés d’implementació del Pla d’Acció Ambiental. 
 
Per dur a terme aquesta tasca s’utilitzen una sèrie d’indicadors. L’evolució d’aquests 
indicadors al llarg del temps constitueix una eina que permet valorar quin és el grau 
d’assoliment dels objectius proposats en l’Agenda 21 Local.   
 
En el Pla de Seguiment de Begur s’han utilitzat els 6 indicadors establerts en el 
Programa de suport de la Diputació de Girona per a la Redacció dels Plans d’Acció 
Local per a la Sostenibilitat, els quals són d’aplicació comuna a tots els municipis que 
s’acullen a aquest programa. D’altra banda, per a certs àmbits d’interès s’han proposat 
altres indicadors específics per al municipi; aquests indicadors específics són senzills 
d’obtenir i força directes, de manera que permeten complementar la informació 
facilitada pels altres indicadors més complexos. 
 
Els principals elements d’interès avaluats pels diversos indicadors són: 
 

- L’ús de l’aigua 
- La gestió dels residus 
- L’eficiència en la utilització de l’energia 
- La mobilitat 
- L’ús del territori i el seu grau de protecció específica 
- La biodiversitat 
- La qualitat atmosfèrica 
- La qualitat acústica 

 
5.2. Metodologia 

 
A continuació es presenten els indicadors del Pla de Seguiment pel municipi de Begur.  
 
Primerament es presenta una breu memòria del tipus d’indicadors que es proposen, el 
seu interès com a eines de seguiment del PALS, i les dades de referència que s’han 
tingut en compte per al seu càlcul. També s’explica quin és el significat del valor inicial, 
així com la tendència que caldria esperar en la seva evolució. 
 
A continuació es presenta una fitxa-resum per a cada indicador, on es descriuen les 
següents característiques: 
 
− Nom de l’indicador: el títol que té l’indicador. 
− Descripció: és una petita memòria explicativa de l’indicador. 
− Sistema de càlcul: és la fórmula matemàtica necessària per al càlcul de 

l’indicador. 
− Valor inicial: és el valor que té l’indicador en el moment de realitzar l’Auditoria 

Ambiental. Quan l’indicador no s’ha pogut valorar, perquè no es tenen les dades 
necessàries, s’indiquen les unitats de mesura de l’indicador. 

− Any: any en què s’ha calculat el valor inicial 



Agenda 21 Local de Begur  

Document III: Pla d’Acció Ambiental  

 

 
Taller d’Enginyeria Ambiental, SL  46 

− Font de les dades: s’indiquen les entitats que han subministrat o han de 
subministrar les dades necessàries per calcular l’indicador. 

− Protocol de presa de mesures: s’indiquen quines dades s’han utilitzat i com, i si 
cal, la metodologia específica (lloc on s’han pres les dades al camp, aparells de 
mesura, etc.). 

− Periodicitat de càlcul: cada quant temps s’ha d’actualitzar l’indicador per tal de 
veure la seva tendència real. 

− Tendència desitjada: és la tendència que hauria de seguir l’indicador. 
− Observacions: en aquesta casella s’indica qualsevol informació interessant de 

l’indicador que no es té en compte en caselles anteriors. 
 
5.2.1. L’ús de l’aigua 

 

5.2.1.1. Racionalització i qualitat de l’aigua 

 
Mesura de l’indicador 

 
L’indicador que proposa el Programa de suport de la Diputació de Girona per a la 
mesura de l’ús de l’aigua s’anomena Racionalització i qualitat de l’aigua (RQA).  
 
L’indicador RQA valora el consum racional d’aigua del municipi i la qualitat de les 
aigües de la xarxa de drenatge a partir d’índexs biològics. L’indicador valora 
positivament l’estalvi d’aigua per sota dels 250 l/hab/dia, fins a un mínim de 150 
l/hab/dia, i penalitza el consum per sobre d’aquest valor. Els càlculs de consum 
domèstic d’aigua a Catalunya reflecteixen un consum total (inclosos els usos domèstic, 
industrial, agrícola) de 206 l/hab/dia, incloses les pèrdues de xarxa (Font: INE, a partir 
d’una enquesta a 139 distribuïdors d’aigua a tot Espanya). 
 
D’altra banda, per a cadascuna de les conques es calcula l’índex BILL, un índex de 
base limnològica, basat en la presència de determinades famílies de macroinvertebrats 
en els cursos d’aigua naturals. El BILL es mesura sempre en el cabal principal, i just 
abans de la sortida del municipi. 
 

A

conquesNúmÍndexBILL
diahabalitresaiguRQA

./
)//250( ∑+−=  

 
 
On,   BiLL és l’indicador Biològic del Besòs i Llobregat (Prat, 1986) 
  A és un coeficient d’alçada, variable: 

 
A Alçada del punt de mostreig (m) 
0,1 < 100 
0,12 Entre 100 i 600 
0,14 > 600 

 
Els valors de RQA alts reflecteixen un consum racional d’aigua, i alhora estats dels 
sistemes fluvials amb comunitats biològiques ben estructurades; per contra, els valors 
baixos indiquen despeses poc adequades, a més d’un mal estat ecològic dels cursos 
d’aigua naturals. 
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Resultat i tendència desitjada 

 
Els cursos d’aigua que solquen el territori de Begur són, en general, d’escassa entitat i 
de caràcter temporal, lligat al règim de pluges. Els resultats obtinguts, per tant, haurien 
d’estar estrictament referenciats a les condicions ecològiques dels torrents en el 
moment de la presa de mostres, i probablement serien difícilment comparables d’un 
any per l’altre.  
 
La metodologia a emprar per al càlcul de l’índex BILL, per tant, comporta una 
complexitat metodològica excessiva per poder ser assumida directament pels Serveis 
Tècnics de l’Ajuntament de Begur. Per aquests motius, tot i que no es descarta l’ús 
d’aquest indicador més endavant, en el seu lloc se’n proposen altres de càlcul més 
senzill i d’aplicació immediata. 
 
5.2.1.2. Indicadors complementaris 

 
• Consum d’aigua d’abastament 
 
Aquest indicador mesura el consum d’aigua que prové de la xarxa d’abastament, i 
s’obté directament a partir de les dades de consum de facturació de SOREA, 
l’empresa subministradora d’aigua a Begur.  
 
Segons les dades recopilades en la Diagnosi Ambiental, el consum total d’aigua a 
Begur fou de 893.319 m3 l’any 2000. Si es té en compte la població censada del 
municipi, el consum d’aigua se situa en torn els 717,5 litres per persona i dia. Això 
representa una xifra molt alta, tenint en compte que s’accepta com a estàndard un 
consum de 200 o 250 l/hab/dia. En canvi, si es pren com a referència la població 
mitjana anual del municipi (que s’estima en 9.500 habitants) el consum es situa en 
257,6 l/hab/dia, una xifra molt més aproximada als valors estàndards. De totes 
maneres, aquesta xifra supera els 250 l/hab/dia establerts en l’indicador RQA, per la 
qual cosa, es considera que el nivell de consum es pot millorar. 
 
• Eficiència de la xarxa d’abastament 
 
Avalua les pèrdues d’aigua de proveïment. Es calcula a partir de la comparació entre 
la quantitat d’aigua que se subministra a la xarxa i la quantitat d’aigua que es factura. 
 
• Gestió de les aigües residuals 
 
Avalua el percentatge d’aigües residuals que són depurades per mitjà d’una EDAR, en 
relació al volum d’aigües residuals produïdes. Aquest indicador és interessant per 
poder contrastar el grau de connexió de les diferents urbanitzacions a la xarxa general 
de clavegueram. 
 
• Qualitat de les aigües subterrànies 
 
Permet fer un seguiment de la qualitat de les aigües de les principals fonts del 
municipi, així com de l’aqüífer de la zona d’Esclanyà. 
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5.2.2. Gestió dels residus 

 

5.2.2.1. Producció Neta de Residus (PNR) 

 
Mesura de l’indicador 

 
La problemàtica relacionada amb la gestió dels residus sol abordar-se des de la 
reducció en origen (minvar la producció de residus) o bé des del reciclatge (reintroduint 
materials a la cadena de producció). 
 
L’objectiu de reciclatge està previst en el Programa de Gestió de Residus Municipals, 
com una fita ponderada mitjana per als residus domèstics de Catalunya, a la qual el 
Programa de la Diputació de Girona anomena “R”. 
 
Per a la fracció restant, 1-R, els tractaments homologats són l’abocament controlat i la 
valorització tèrmica; també es considera la valorització química o la metanització (que 
es dóna espontàniament en alguns abocadors). 
 
L’indicador que proposa el Programa de suport de la Diputació de Girona per a la 
mesura de la gestió dels residus s’anomena Producció neta de residus (PNR). 
Aquest índex considera que la producció bruta de residus (que anomena B i es mesura 
en KG(hab/any) es divideix en dues fraccions:  
 
a) B*R = Fracció objectiu segons el Programa de Gestió de Residus Municipals 

(PGRM) 
b) B*(1-R) = Fracció lliure de tractament 
 
L’indicador considera separadament ambdues fraccions i proposa que per a 
cadascuna es calculi el pes real dels residus que van a disposició final sense 
recuperar:  
 
Per a la primera, la fracció no recuperada s’obté per la diferència entre l’objectiu (R) i 
la fracció efectivament recuperada (que es designa com a E);  
 
Per a la segona, la fracció no recuperada serà directament el valor F (fracció no 
recuperada), variable segons vagi directament a abocador, a metanització o a 
valoració tèrmica.  
 
La suma d’aquestes dues fraccions que no es recuperen, dividida per la població de fet 
ponderada (P), i multiplicada per la producció bruta de residus (B) és l’indicador PNR, 
el qual s’expressa en kg/any. 
 

P
FRER

BPNR
*)1()(

*
−+−

=  

 
L’índex PNR reflecteix la producció unitària de residu final no aprofitat. Un valor alt de 
PNR, proper a 500, indica baixes taxes de reciclatge, mentre que un valor baix serà 
sinònim d’una taxa d’aprofitament alta. 
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Resultat i tendència desitjada 

 
El càlcul s’ha aplicat a les dades de recollida selectiva a Begur per l’any 2001: 
 
 

Fracció Producció 
estimada (kg) 

Recollida 
selectiva (kg) 

% Recuperat Objectius de 
reciclatge (%) 

Matèria orgànica 2.097.230 0 0 40 
Paper i cartró 1.048.615 142.300 13,57 60 
Envasos lleugers 699.077 102.110 14,61 15 
Vidre 372.841 179.350 48,10 60 
Altres 442.747 - - - 
Total 4.660.510 423.760 9,09  
 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel Consell Comarcal del Baix 
Empordà, i suposant una composició teòrica de la brossa d’un 45% en pes de matèria orgànica, 
un 8% de vidre, un 22,5% de paper i un 15% d’envasos lleugers (brics, plàstics i llaunes). 
 
Per al càlcul del valor “R” a Begur s’han pres de referència els objectius de reciclatge 
definits pel PGRM per a l’any 2003: (60% per al vidre i el paper i cartró, 40% per a la 
matèria orgànica i 15% per als envasos lleugers). Aplicant aquests percentatges als 
residus obtinguts a Begur l’any 2001, s’obté que, segons el PGRM, s’hauria de reciclar 
el 38,5% del total de residus produïts. El valor de “R”, expressat en tant per 1, és de 
0,385. 
 
Per al càlcul de la E s’han considerat les quantitats recollides de forma selectiva l’any 
2001: 142,3 tones de paper i cartró, 102,1 tones d’envasos lleugers, i 198,4 tones de 
vidre). La recollida selectiva equival a un 9,09% del total de residus produïts. El valor 
de E, expressat en tant per 1, és de 0,091. 
 
D’altra banda, tenint en compte que el conjunt de la fracció no recuperada dels residus 
va a l’abocador, el valor de F serà 1. 
 
En els municipis amb fluctuacions tant fortes de població com és el cas de Begur, és 
més adequat treballar amb les dades de població de fet que no pas amb les dades de 
població censada. Una de les millors maneres de determinar la població de fet és a 
partir del concepte de població mitjana anual, que és la mitjana de les poblacions de 
fet mensuals. La població mitjana anual de Begur, l’any 2001, s’ha estimat en 9.000 
habitants.  
 
Aplicant els valors estimats a la fórmula de l’índex PNR s’obté el següent: 
 
 

 anyhabkganykgPNR //8,470
hab 9.000

1*)385,01()091,0385,0(
*/510.660.4 =

−+−
=  

 
 
El valor obtingut es troba una mica per sota del valor mitjà de referència a Catalunya 
(establert en 500 kg/hab/any). Aquest valor es considera alt, fet que indica una baixa 
taxa de reciclatge, si es compara amb els objectius del PGRM. 
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Amb tot, a partir de les dades d’anys anteriors (consulteu el vector de Residus de 
l’Auditoria Ambiental) s’obté el següent gràfic, on es pot observar la tendència de 
l’índex PNR en els darrers anys: 
 

Evolució PNR (kg/hab/any) a Begur
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de recollida de residus a 
Begur facilitades pel Consell Comarcal del Baix Empordà. 

 
 
S’observa un increment considerable del valor de PRN durant els anys 1999 i 2000, 
mentre que a l’any 2001 aquest valor disminueix significativament (a causa, sobretot, 
d’un increment en la recollida selectiva d’envasos). Caldrà analitzar els resultats dels 
propers anys per tal de poder constatar una tendència clara. La tendència desitjada 
seria cap a la disminució a curt termini, la qual es podria aconseguir mitjançant una 
major eficiència de la recollida selectiva actual i la implantació de la recollida de la 
matèria orgànica.  
 
5.2.2.2. Indicadors complementaris 

 
Per tal de completar aquest índex es proposen altres indicadors simples, que 
acostumen a ser molt informatius i fàcilment mesurables. 
 
 
• Valor absolut de la recollida selectiva de RSU 
 
A banda de l’indicador de PNR, també es poden prendre de referència els valors 
absoluts de recollida selectiva de RSU. 
 
En aquest apartat també s’hauran d’incloure la quantitat de residus recollits a la 
deixalleria mòbil, a partir de les dades estadístiques recopilades pel Consell Comarcal 
del Baix Empordà. 
 
• Ús de la deixalleria mòbil 
 
Aquest indicador avalua el nivell d’ús de la deixalleria mòbil per part dels ciutadans de 
Begur, a partir del nombre d’entrades de materials en relació amb la població 
ponderada del municipi. 
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5.2.3. Eficiència en la utilització d’energia 

 
5.2.3.1. Consum net d’energia 

 
Mesura de l’indicador 

 
L’energia reflecteix molt directament el grau d’utilització de recursos d’una societat. 
Les fonts energètiques són variades, però hom sol distingir entre energies primàries i 
transformades. La primària és la que procedeix directament d’un recurs natural, que 
pot utilitzar-se directament. 
 
Entre les energies primàries es pot distingir entre les energies renovables o no 
renovables. Són renovables l’energia eòlica, la solar o la hidràulica. Els combustibles 
fòssils, en canvi, no són renovables. 
 
L’eficiència energètica és un altre factor que cal tenir en compte, perquè explicita la 
fracció d’energia realment utilitzada, o bé la relació entre l’energia consumida i la 
realment necessària. 
 
L’indicador que es proposa en el Programa de suport de la Diputació de Girona 
s’anomena Consum Net d’Energia (CNE). Aquest indicador valora el consum energètic 
de la població (expressat en TEP, tones equivalents de petroli) i la fracció d’energia 
renovable utilitzada (Y): 
 
CNE = X * (1-Y) 
 
 
X = (energia elèctrica + derivats del petroli + gas) / P 
P = població de fet ponderada del municipi 
Y = fracció d’energia renovable utilitzada 
 
El valor de CNE s’expressa en TEP/hab/any. 
 
En els municipis on l’estacionalitat és significativa, com és el cas de Begur, es 
ponderarà el valor CNE pel factor de població mitjana anual corresponent.  
 
El consum unitari X assigna un consum brut per habitant de fet, el qual es pot veure 
bonificat per un consum d’energies renovables. Els valors de CNE alts, per tant, 
indiquen consums bruts d’energia no renovable elevats, mentre que els valors baixos 
signifiquen un estalvi net o bé un increment de la taxa d’energia renovable utilitzada. 
 
Resultat i tendència desitjada 

 
El consum energètic global del municipi de Begur per a l’any 2000 (vegeu el capítol 
d’Energia de l’Auditoria Ambiental) es reparteix de la manera següent: 
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Tipus d’energia  Consum Conversions Tep (*) 
Energia elèctrica 19.992.832 kWh 1 kWh = 0,860 tèrmies 1.719,385 
Derivats del petroli    
Gas butà i propà  545.572,5 kg 1 kg gas = 11,9 tèrmies 649,231 
Benzines i gasolis 2.298.222.857 litres 1 kg benzina = 10,5 tèrmies 2.413,134 
Gas natural No n’hi ha   
Energies renovables Inapreciable   
Total   4.781,75 
 
(*) 1 Tep (Tona Equivalent de Petroli ) = 10.000 tèrmies. 
 
 
Població de fet ponderada al municipi: 9.000 habitants. 
 
S’ha estimat que el consum d’energies renovables al municipi és inapreciable, pel que 
el valor de CNE és el següent: 
 
 Consum net d’energia = 0,531 tep/hab/any 
 
El valor obtingut és proper al consum net d’energia d’altres municipis de 
característiques similars. 
 
La tendència desitjada és la disminució d’aquest valor a mig termini, la qual es pot 
aconseguir mitjançant la potenciació de l’ús d’energies renovables, el foment del 
transport públic, i la millora de l’eficiència energètica del municipi. 
 
5.2.3.2. Indicadors complementaris 

 
• Consum energètic dels edificis municipals 
 

No es disposa de les dades necessàries per al càlcul d’aquest indicador. 

 

• Producció local d’energies renovables 
 
Mesura la quantitat d’energia produïda per sistemes d’energia solar o eòlica, 
principalment. 
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5.2.4. La mobilitat 

 
5.2.4.1. Dependència de l’automòbil 

 
Mesura de l’indicador 

 
L’indicador proposat s’anomena “Dependència de l’automòbil (DA)”, i es calcula 
relacionant el número de km recorreguts en cotxe per un ciutadà mitjà de la població, 
amb els km totals recorreguts amb altres mitjans (a peu, en bicicleta o en vehicle 
col·lectiu, bàsicament) en el període d’una setmana: 
 
 

 100*
 totalssrecorregut Km
automòbilen  srecorregut Km

=DA  

 
 
Un valor baix d’aquest indicador (proper a 0) implica un baix ús de l’automòbil, mentre 
que un valor elevat (proper a 100) significarà una elevada dependència de l’automòbil. 
En general, es considera que la mobilitat és millor en aquells casos en què el cotxe pot 
esdevenir prescindible: un major ús de l’automòbil implica majors impactes sobre el 
medi (increment dels nivells de soroll, de fums i de trànsit, necessitat de majors 
infraestructures de comunicació amb la consegüent estructuració dels nuclis urbans, 
etc.).  
 
 
Resultat i tendència desitjada 

 
Per al càlcul d’aquest indicador s’ha partit de la base de dades de l’IDESCAT en 
relació als desplaçaments diaris obligats al municipi de Begur l’any 1996 (tant els 
supramunicipals com els intramunicipals). No es disposa de dades recents. Aquestes 
dades es resumeixen a la taula següent: 
 
 
Desplaçaments Col·lectius Individuals A peu Total 
 Núm. % Núm. % Núm. %  
Intramunicipals 11 4,42 476 30,57 378 94,62 874 
Supramunicipals 238 95,58 1081 69,43 22 5,38 1.341 
Totals 249 11,24 1.557 70,29 409 18,47 2.215 
 
Segons aquestes dades, el nombre total de desplaçaments diaris és al voltant de 
2.215 desplaçaments/dia. D’aquests, aproximadament un 70,29% es realitzen en 
automòbil, un 18,47% es realitzen a peu i un 11,24% són en transport públic.  
 
S’ha partit de la base que en cada viatge dins el municipi, cada automòbil recorre uns 
5 km, cada vianant recorre 1 km i en cada viatge en transport públic es recorren uns 5 
km. A partir d’aquestes xifres s’obtenen els km totals recorreguts en una setmana: 
 
Km recorreguts en automòbil = 54.495 
Km recorreguts en transport públic = 8.715 
Km recorreguts a peu = 2.863 
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%5,82100*
66.073
54.495

==DA  

 
 
El resultat obtingut indica l’elevada importància del transport individual en el conjunt de 
la mobilitat de Begur. La tendència desitjada és a una disminució a curt i mig termini. 
L’accés al casc urbà ja es realitza actualment a peu, pel que la disminució de l’ús del 
cotxe hauria de passar, en tot cas, per una millora del transport públic. La potenciació 
de l’ús de la bicicleta o del transport a peu, atesa l’orografia del municipi, és difícil de 
defensar (exceptuant en el casc urbà que, com s’ha dit abans, ja té el pas de vehicles 
restringit en molts carrers). 
 
5.2.4.2. Indicadors complementaris 

 
A més de l’indicador de dependència de l’automòbil (DA), es proposen altres 
indicadors per tal de mesurar diferents aspectes relacionats amb la mobilitat al 
municipi: 
 
• Densitat de vehicles 
 
Segons el cens de vehicles de l’any 2001, en el municipi de Begur es registraren un 
total de 3.040 vehicles, xifra que suposa una ràtio de 891 vehicles/1.000 habitants 
(0,89 vehicles/hab.) 
 
Aquesta xifra és força superior a la del conjunt de Catalunya, que se situa en 630 
veh./1.000 hab.; a la de la província de Girona, que és de 750 veh./1.000 hab.; i 
encara superior (però més propera), a la ràtio de la comarca que se situa entorn dels 
850 veh./1.000 hab.  
  
• Km de carril-bici al municipi. 
 
Actualment no existeix cap via reservada per a la circulació de bicicletes en el 
municipi. Existeix un projecte de rutes cicloturístiques desenvolupat pel Consell 
Comarcal, el qual preveu habilitar la carretera que va a Palafrugell per Esclanyà (GIP-
6531) i la carretera de Begur a Regencós (GI-653). 
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5.2.5. L’ús del territori i el grau de protecció específica 

 
5.2.5.1. Sòls de sostenibilitat garantida 

 
Mesura de l’indicador 

 
El territori és un recurs escàs i finit. La distinció bàsica entre sòl urbà –i urbanitzable- i 
sòl no urbanitzable permet identificar les zones que tenen encara un cert potencial de 
restauració que són, precisament, els terrenys no urbanitzables. No obstant això, 
també en SNU es donen aprofitaments que comprometen els valors del sòl no 
urbanitzable. 
 
L’indicador proposat per la Diputació de Girona s’anomena Sòls de sostenibilitat 
garantida (SSG), el qual té per objecte avaluar les característiques del SNU. Es 
distingeix, per una banda, els sòls que estan lliures de processos de degradació i de 
canvi d’ús a llarg termini, els quals han de complir els següents condicionants: 
 
 
− Mantenir la qualificació de no urbanitzable 
− Acollir ecosistemes naturals, espais forestals, de naturalesa agrícola o 

d’estructuració típicament rural. 
− Existir una regulació específica dels seus usos, de manera que no s’hi permetin 

més activitats que les derivades de les pràctiques agrícoles, forestals i ramaderes 
no intensives, així com altres vinculades amb l’explotació dels recursos, sempre 
que es garanteixin la preservació del medi ambient i la restauració de l’entorn i 
dels valors naturals que es puguin afectar. 

− No contemplar la implantació d’activitats extractives, equipaments, complexos 
lúdics i instal·lacions esportives que comportin volums edificats i modificacions de 
la coberta vegetal 

 
 
L’índex SSG es calcula de la següent manera: 
 
 

100*
municipi del  totalSuperfície

establerts ntscondiciona als ajustable Superfície
SSG =  

 
 
Un valor alt del SSG indica que el municipi concentra el fet urbà i manté els valors 
paisatgístics de bona part del municipi. Els valors baixos, per contra, indiquen un 
creixement dispersiu. La matisació del valor del SSG s’obté mitjançant la resta 
d’indicadors que es proposen, els quals ens ajudaran a trobar, amb més possibilitats 
d’encert, les causes subjacents en la distribució del sòl observada. 
 
Resultat i tendència desitjada 

 
Per al càlcul d’aquest indicador s’ha pres de referència la distribució de la classificació 
del sòl segons el document de Revisió del PGMO de Begur de l’any 2002: 
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Classificació del sòl segons PGMO 
2002 

Sup. (ha) % 

Sòl urbà 679,39 31,8 
Sòl urbanitzable delimitat 132,58 6,2 
Sòl urbanitzable no delimitat 3,49 0,2 
Sòl no urbanitzable 1.319,02 61,8 
Total terme municipal 2.134,48 100,0 

 
La superfície del sòl que compleix els condicionants anteriorment esmentats hauria de 
correspondre a la superfície del sòl no urbanitzable (això és 1.319,02 ha). Tanmateix, 
en el conjunt del SNU, s’han de descomptar les següents superfícies: 
 
− Sistema de comunicacions: 205.880 m2 
− Sistema d’equipaments: 15.803 m2 
− Sistema de serveis tècnics: 11.237 m2 
− Dotacions per acampada (càmping actual i previsió d’ampliació): 98.768 m2 
− Dotacions per activitats lúdiques (zona lúdica de “Les Carpes”): 83.587 m2 
− Espais lliures permanents (indústria Avícola Maria): 33.054 m2 
 
Aquestes superfícies s’han de restar del total d’hectàrees del SNU, ja que no 
compleixen el quart condicionant de la llista. Segons això, el valor de l’indicador serà el 
següent: 
 
 

%7,59100*
2.134,48
1.274,25

SSG ==  

 
El resultat obtingut és força alt, tenint en compte que la revisió del PGMO de 2002 
preveu la protecció d’un 61,8% de la superfície del municipi com a Sòl No Urbanitzable 
(SNU). Aquest xifra implica un increment d’un 10% respecte de la superfície de SNU  
prevista en el planejament anterior (1989).  
  
5.2.5.2. Indicadors complementaris 

 
A més de l’indicador SSG es proposen altres índexs per tal de mesurar diferents 
aspectes relacionats amb l’estructura i ordenació del territori: 
 
 
• Ocupació urbana del territori 
 
Mesura la superfície de sòl urbà i urbanitzable en relació a la superfície total del 
municipi. Es calcula segons la fórmula següent, la qual utilitza les dades de la taula 
anterior: 
 
 

100
 totalSup.

SNUen  onscomunicaci de general Sistema  leurbanitzab Sòl  urbà Sòl
xOUT

++
=  
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5.2.6. La biodiversitat 

 

5.2.6.1. Diversitat bioestructural 

 
Mesura de l’indicador 

 
La transformació del territori i, per tant, de les característiques ambientals, ha alterat 
significativament la biodiversitat. Les mesures i els índexs de diversitat biològica són 
nombrosos. La diversitat és una mesura de l’heterogeneïtat. La diversitat biològica no 
té cap definició comprensiva i globalitzadora, i està relacionada amb l’escala i amb el 
context espacials (Mallarach, 1999).  
 
L’indicador que s’utilitzarà per mesurar la biodiversitat és el que es proposa al 
Programa de Suport de la Diputació de Girona, i s’anomena “Diversitat bioestructural 
(DB)”. Aquest indicador valora la presència d’espècies indicadores (o testimoni) i 
d’hàbitats representats al municipi, en relació al conjunt d’espècies indicadores i els 
hàbitats assignats al conjunt de les comarques gironines (assenyalats a la taula 
següent). Com a grup (tàxon) bàsic de contrast es pren el de les aus.  
 
 

hàbitatsdtotalNúm
tatsreprehàbitatsdNúm

esrelacionadespèciesdNúm
eslocalitzadespèciesdNúm

uralbioestructDiversitat
'.

sen'.
'.
'.

+=

 
 
Hàbitats i espècies considerades per al conjunt de les comarques gironines. 
 

Hàbitats i espècies bioindicadores Qualitat de presència 

Zones de badia i mar obert  
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) Hivernant 
Mascarell (Sula bassana) Hivernant 
Gavot (Alca torda) Hivernant 
Zones de roca i penya-segat litoral  
Corb marí emplomallat (Phalacrocorax aristotelis) Sedentari/Nidificant 
Falcó pelegrí (Falco peregrinus) Sedentari/Nidificant 
Merla blava (Monticola solitarius) Sedentari/Nidificant 
Ambients aquàtics d’aigües dolces i quietes, a terra baixa 
(aiguamolls, estanys, basses, arrossars, embassaments…)  

Cabusset (Tachybaptus ruficollis) Sedentari/Nidificant 
Arpella (Circus aeruginosus) Sedentari/Nidificant 
Balquer (Acrocephalus arundinaceus) Nidificant 
Platges, sorrals i ambients aquàtics d’aigües salabroses i 
quietes (llacunes litorals, maresmes, desemocadures…)  

Cabussó coll-negre (Podiceps nigricollis) Hivernant/Migrant 
Corriol camanegre (Charadrius alexandrius) Sedentari/Nidificant 
Territ variant (Calidris alpina) Hivernant/Migrant 
Cursos d’aigua (rius i rieres) de terra baixa i els seus ambients 
de ribera  

Martinet de nit (Nycticorax nycticorax) Migrant/Nidificant 
Corriol petit (Charadrius dubius) Nidificant 
Blauet (Alcedo atthis) Sedentari/Nidificant 
Cursos d’aigua (rius, rieres, torrents) de muntanya mitjana  
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Hàbitats i espècies bioindicadores Qualitat de presència 

Blauet (Alcedo atthis) Sedentari/Nidificant 
Merla d’aigua (Cinclus cinclus) Sedentari/Nidificant 
Bagra (Leuciscus cephalus) –peix-  
Cursos i masses d’aigua (torrents, mulleres) d’alta muntanya  
Merla d’aigua (Cinclus cinclus) Sedentari/Nidificant 
Tritó pirinenc (Euproctus asper) –anfibi-  
Granota roja (Rana temporaria) –anfibi-  
Espais agrícoles  
Xoriguer comú (Falco tinnunculus) Sedentari/Nidificant 
Perdiu (Alectoris rufa) Sedentari/Nidificant 
Capsigrany (Lanius senator) Nidificant 
Zones de garriga i brolles arbustives a terra baixa i mitjana  
Enganyapastors/Siboc (Caprimulgus sp.) Nidificant 
Còlit ros (Oenanthe hispanica) Nidificant 
Capsigrany (Lanius senator) Nidificant 
Zones de roca i muntanya a terra baixa i mitjana  
Falcó peregrí (Falco peregrinus) Sedentari/Nidificant 
Duc (Bubo bubo) Sedentari/Nidificant 
Merla blava (Monticola solitarius) Sedentari/Nidificant 
Alzinars i pinedes de terra baixa i mitjana  
Esparver (Accipiter nisus) Sedentari/Nidificant 
Gamarús (Strix aluco) Sedentari/Nidificant 
Cargolet (Troglodytes troglodytes) Sedentari/Nidificant 
Pinedes de pi roig, rouredes i boscos caducifolis de muntanya 
mitjana  

Astor (Accipiter gentilis) Sedentari/Nidificant 
Pica-soques blau (Sitta eurpaea) Sedentari/Nidificant 
Pinsà borroner (Pyrrhula pyrrhula) Sedentari/Nidificant 
Boscos de caducifolis i coníferes d’alta muntanya  
Gall fer (Tetrao urogallus) Sedentari 
Picot negre (Dryocopus martius) Sedentari/Nidificant 
Reietó (Regulus regulus) Sedentari/Nidificant 
Zones de roca, prats i rasos alpins i subalpins  
Àguila daurada (Aquila chrysaetos) Sedentari/Nidificant 
Cercavores (Prunella collaris) Sedentari/Nidificant 
Isard (Rupicapra rupricapra) –mamífer-  
Font: Programa de suport de la Diputació de Girona a la redacció de Plans d’Acció Local per a 
la Sostenibilitat.  
 
Un valor elevat d’aquest indicador significa que el municipi manté espècies indicadores 
en els diferents hàbitats representats. També pot indicar l’existència d’un territori 
diversificat, en el qual hi són representats un nombre important dels principals 
ambients naturals de les comarques gironines. Pel contrari, una baixa diversitat 
estructural implica l’existència de territoris molt homogeneïtzats i/o una important 
afectació de l’activitat antròpica en els ecosistemes. 
 

Resultat i tendència desitjada 

 
Per al càlcul de l’índex de Diversitat estructural s’han pres de referència els inventaris 
faunístics realitzats l’any 1993-1994 per l’Associació NEREO en el marc dels treballs 
de base per a la redacció del “Pla Especial de protecció del medi natural i del paisatge 
de Muntanyes de Begur”.  
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Segons aquest inventari, s’ha determinat que les espècies indicadores presents a 
Begur són: el cabussó emplomallat (Podiceps cristatus), el mascarell (Sula bassana), 
el gavot (Alca torda), el corb marí emplomallat (Phalacrocorax aristotelis), el falcó 
pelegrí (Falco peregrinus), la merla blava (Monticola solitarius), el xoriguer comú 
(Falco tinnunculus), el falcó peregrí (Falco peregrinus), l’esparver (Accipiter nisus) i el 
cargolet (Troglodytes troglodytes). En total, són 11 espècies representades (la merla 
blava es compta dues vegades). 
 
D’altra banda, els hàbitats que es troben representats dins el TM de Begur són els 
següents: 
 
− Zones de badia i mar obert 
− Zones de roca i penya-segats litorals 
− Platges, sorrals i ambients aqüàtics d’aigües salobroses i quietes (llacunes litorals, 

maresmes, desembocadures, etc.) 
− Cursos d’aigua (rius i rieres) de terra baixa i els seus ambients de ribera 
− Espais agrícoles 
− Zones de garriga i brolles arbustives de la terra baixa mediterrània 
− Zones de roca i muntanya a terra baixa i mitjana 
− Alzinars i pinedes de terra baixa i mitjana 
 
Segons aquestes dades s’obté el següent valor de l’índex DB: 
 
 

3,1
14
8

15
11

=+=uralbioestructDiversitat  

 
Tenint en compte que el rang de possibles valors es troba entre 0 i 2, el resultat és 
força alt. El terme municipal de Begur conté una diversitat important d’hàbitats, ja que 
inclou tant els sistemes muntanyosos interiors, les roques i litoral, els entorns 
agrícoles, etc. Els ambients de platja i els cursos d’aigua de la terra baixa (rius i rieres) 
també es troben representats, tot i que no s’hi ha observat cap de les espècies 
indicadores. 
 
La tendència desitjada seria l’augment a curt i mig termini, que hauria de passar per 
una conservació i potenciació dels ambients de bosc i de les zones de ribera, per tal 
que puguin acollir un major nombre d’espècies indicadores. 
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5.2.7. La qualitat atmosfèrica 

 

5.2.7.1. Contribució a l’efecte hivernacle (CEH) 

 
Mesura de l’indicador 

 
Aquest indicador valora les tones de gasos amb efecte hivernacle emesos per Begur, 
en relació a la població ponderada del municipi. 
 
Es consideren tres contaminants: CO2, CH4 i N2O. Cadascun d’aquests gasos 
contribueix de forma diferent a l’efecte hivernacle, segons l’índex GWP (Global 
Warming Potential) o potencial d’escalfament global per a un període de 20 anys: 
 
GWP: CO2=1; CH4=56 i N2O=280. 
 
 
L’índex CEH es calcula de la següent manera: 
 
 

ponderada Població

i GWP * Ei
 CEH ∑=  

 
on E equival a cadascun dels contaminants esmentats. 
 
 
El valor resultant indicarà la contribució que fa cada habitant a l’emissió de gasos a 
l’atmosfera amb efecte hivernacle. Els valors elevats són indicadors d’un alt consum 
d’energies d’origen fòssil i/o pràctiques agrícoles i ramaderes intensives. Per contra, 
els valors baixos indiquen una menor dependència de l’energia d’origen fòssil i/o una 
menor activitat agrícola o ramadera. 
 
Resultat i tendència desitjada 

 
Aquest indicador no s’ha utilitzat. 
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5.2.8. La contaminació acústica 

 

5.2.8.1. Nivell sonor de la xarxa viària 

 
Mesura de l’indicador 

 
Aquest indicador valora la longitud de la xarxa viària amb nivells d’immissió alts (>70 
dBA) en relació a la superfície de sòl urbà o urbanitzat. 
 
 

urbana Àrea
  viària  xarxala  desonor    Nivell

L
=  

 
 
On L= metres vials amb sensibilitat acústica baixa (70 dBA durant el dia i 60 dBA a la 
nit) de la zona urbana del municipi. 
 
En el municipi de Begur no s’ha realitzat, fins al moment, cap cadastre sònic. La 
realització d’aquest tipus d’estudi s’inclou com una de les accions previstes en el Pla 
d’Acció Ambiental. Per tant, es preveu que aquest indicador podrà ser utilitzat en un 
futur proper. 
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Fitxes resum 

 

INDICADOR 1 Racionalització i qualitat de l’aigua 

Descripció Valora el consum racional d’aigua del municipi i la qualitat de 
les aigües de la xarxa de drenatge a partir d’índexs biològics. 

Sistema de Càlcul 

 

A

conquesNúmÍndexBILL
diahablitresRQA

./
)//250( ∑+−=

 

on A=0,1, si els punts de mostreig es troben per sota dels 
100 m d’alçada, A=0,12 si es troben entre 100 i 600 m 
d’alçada, i A=0,14, si es troben per sobre dels 600 m. 

Valor inicial No s’ha calculat 
Any  
Font de les dades  
Protocol de presa de 
mesures  

Periodicitat del càlcul  
Tendència desitjada  

Observacions 
Aquest indicador no s’ha considerat rellevant per al municipi 
de Begur, ja que els cursos d’aigua que solquen el territori 
són d’escassa entitat i tenen un caràcter temporal.   
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INDICADOR 2 Consum d’aigua d’abastament 

Descripció Avalua el consum d’aigua que prové de la xarxa de 
subministrament municipal. 

Sistema de Càlcul 

 

dies 365 x habitantsd' Núm.
(litres) municipal  aiguad'  Abastament

 

Valor inicial 257,5 l/hab/dia (considerant una població mitjana anual de 
9.500 habitants) 

Any 2001 
Font de les dades SOREA 
Protocol de presa de 
mesures 

S’han considerat els consums totals del sector domèstic, 
industrial, i dels equipaments i serveis municipals. 

Periodicitat del càlcul Mensual i anual 

Tendència desitjada Manteniment a curt i mig termini 
Disminució a mig i llarg termini 

Observacions 
Aquest valor es troba lleugerament per sobre dels valors 
estàndards, que s’estimen en un consum d’entre 200 i 250 
l/hab/dia.  

 
 

INDICADOR 3 Eficiència de la xarxa d’abastament 

Descripció 
Avalua les pèrdues d’aigua de proveïment. Es calcula a partir 
de la comparació entre la quantitat d’aigua que se 
subministra a la xarxa i l’aigua que es factura. 

Sistema de Càlcul 

 

100
adasubministr aiguad' Volum

facturada aiguad' Volum
x  

Valor inicial 60% 
Any 2000 
Font de les dades SOREA  
Protocol de presa de 
mesures 

Les dades d’aigua subministrada i aigua facturada les ha de 
subministrar la companyia concessionària. 

Periodicitat del càlcul Anual 
Tendència desitjada Augment fins a valors pròxims a la màxima eficiència (100%). 

Observacions 
En els darrers anys s’ha aconseguit una reducció del 10% de 
les pèrdues d’aigua, a causa de la modernització progressiva 
de la xarxa de subministrament. 
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INDICADOR 4 Gestió de les aigües residuals 

Descripció Avalua el percentatge d’aigües residuals depurades en 
relació al volum total d’aigües residuals produïdes 

Sistema de Càlcul 

 

100
produït residual aiguad' Volum
depurat residual aiguad' Volum

x  

Es considera el volum d’aigua depurat de les dues EDAR que 
hi ha al municipi (Begur i Esclanyà) 

El volum d’aigua residual produït s’ha calculat considerant 
una població estacional mitjana de 9.300 habitants a l’any 
2000 i una producció de 175 l/hab./dia. 

Valor inicial 49,9% 
Any 2000 
Font de les dades Consorci de la Costa Brava (SEARSA) 
Protocol de presa de 
mesures 

Les dades de volum d’aigua depurat les facilitarà l’empresa 
concessionària de l’EDAR o bé el Consorci de la Costa Brava 

Periodicitat del càlcul Anual 
Tendència desitjada Augment a mig i llarg termini 

Observacions 

Es tracta d’un valor baix, que indica que gairebé la meitat de 
l’aigua residual que es produeix no rep cap tipus de 
tractament, i és eliminada a través de pous negres, emissaris 
submarins o directament a lleres. 
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INDICADOR 5 Qualitat de les aigües subterrànies 

Descripció 

Permet fer un seguiment de la qualitat de les aigües de les 
principals fonts del municipi, així com de l’aqüífer de la zona 
d’Esclanyà. 
 
En l’actualitat, l’Ajuntament de Begur du a terme un control 
de les fonts de Sa Riera, Aiguafreda i Esclanyà. Es 
recomana, a més, dur a terme un control analític de les 
aigües d’algun pou de la zona d’Esclanyà.  

Sistema de Càlcul 

Caldrà analitzar, com a mínim, dos paràmetres químics (la 
conductivitat (µS/cm) i els nitrats (mg/l)) i un paràmetre 
microbiològoc (coliforms totals) 

Font 
Conductivitat 
(µS/cm) 

Nitrits 
(mgNO2

-/l) 
Coliforms (en 
100 ml) 

Sa Riera 1990 <0,02 absència 
Aiguafreda 1833 <0,02 19 

Valor inicial 

Esclanyà 963 <0,02 absència 
Any 2001 

Font de les dades SOREA 
ACA 

Protocol de presa de 
mesures 

L’Ajuntament haurà de seleccionar els punts de control. 
La presa de mostres i l’analítica a aplicar per a cada 
paràmetre es durà a terme segons la legislació vigent.  

Periodicitat del càlcul Trimestral 
Tendència desitjada Millora de les característiques fisicoquímiques 

Observacions 

Les analítiques efectuades a l’any 2001 a la font de Sa Riera 
confirmen que l’aigua no compleix les condicions de 
potabilitat exigides pel R.D. 1138/90, ja que es detecta 
presència de coliforms. Caldrà dur a terme un seguiment 
d’aquesta font i prendre les mesures pertinents. A les altres 
dues fonts no s’han detectat episodis de contaminació. 
 
Fins al moment no es disposa de dades fisicoquímiques dels 
pous de l’aqüífer de la zona d’Esclanyà.  
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INDICADOR 6 Producció neta de residus (PNR) 

Descripció 
Avalua la quantitat de residus no recuperats per al seu 
posterior reciclatge, metanització o qualsevol altre tipus de 
valorització.  

Sistema de Càlcul 

 

P
FRER

BPNR
*)1()(

*
−+−

=  

on  
B = kg/hab/any de residus totals produïts 
R = Fracció de B, objectiu de reciclatge segons el PGRM 
E = Fracció de B, efectivament reciclada al municipi 
F = Variable segons si el residu no recuperat va a abocador 
(=1), a metanització o a valoració tèrmica 
P = Població mitjana anual del municipi. 

Valor inicial 470,8 Kg/hab./any 
Any 2001 

Font de les dades CESPA 
Consell Comarcal del Baix Empordà 

Protocol de presa de 
mesures 

Les dades de recollida selectiva les facilitarà l’empresa 
concessionària de la recollida (CESPA) o directament el 
Consell Comarcal del Baix Empordà. 

Periodicitat del càlcul Anual 
Tendència desitjada Disminució a curt termini 

Observacions 

El valor de referència mitjà de Catalunya d’aquest indicador 
és de 500 kg/hab/any. El resultat obtingut a Begur és alt 
degut a que la fracció de residus que és recicla és molt baixa, 
comparada amb els objectius el Programa de Gestió de 
Residus Municipals (PGRM). La disminució d’aquest índex es 
podria aconseguir millorant l’eficiència de l’actual sistema de 
recollida selectiva, i implementant la recollida de matèria 
orgànica. 
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INDICADOR 7 Valor absolut de la recollida selectiva de RSU 

Descripció 
Avalua la recollida selectiva de RSU a partir de les dades 
referents a pes de paper, vidre, envasos i matèria orgànica 
recuperada 

Sistema de Càlcul Obtenció directa de les dades 

Valor inicial 

 
− Vidre: 179.350 kg 
− Paper i cartró 142.300 kg 
− Envasos lleugers: 102.110 kg 
− Fracció orgànica: 0 kg 
 

Any 2001 

Font de les dades CESPA 
Consell Comarcal del Baix Empordà 

Protocol de presa de 
mesures 

Les dades de recollida selectiva les facilitarà l’empresa 
concessionària de la recollida (CESPA) o directament el 
Consell Comarcal del Baix Empordà. 

Periodicitat del càlcul Anual 
Tendència desitjada Augment a curt termini 

Observacions 

S’observa una tendència a l’increment de la recollida de 
paper i envasos lleugers, mentre que la recollida de vidre 
experimenta un clar estancament. Tot i que el municipi no 
està obligat a la implantació d’un sistema de recollida de la 
fracció orgànica, es considera que aquesta mesura 
contribuiria a millorar els objectius establerts pel PGRM.  
 
La deixalleria mòbil, d’altra banda, encara no ha completat  
un any de funcionament, pel que les dades de residus 
recollits en aquesta instal·lació no s’han pogut tenir en 
compte. 
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INDICADOR 8 Ús de la deixalleria mòbil 

Descripció 

Aquest indicador avalua el nivell d’ús de la deixalleria mòbil 
per part dels ciutadans de Begur, a partir del nombre 
d’entrades de materials en relació amb la població ponderada 
del municipi. 

Sistema de Càlcul 

 

censada Població
adeixalleri la a material de entradesd' Núm.

=UDM  

Valor inicial 0,045 
 

Any 2001 
Font de les dades Consell Comarcal del Baix Empordà 
Protocol de presa de 
mesures  

Periodicitat del càlcul Anual 
Tendència desitjada Augment a curt termini 

Observacions 

La deixalleria mòbil encara no ha completat  un any de 
funcionament. El valor obtingut fa referència a 8 mesos de 
funcionament (16 aportacions). El valor extrapolat a un any 
podria ser de 0,068 aportacions per habitant. Aquest valor és 
molt baix si es compara amb el que s’obté en municipis que 
disposen de deixalleria municipal (0,25 aportacions/habitant). 
Caldrà esperar a que entri en funcionament la deixalleria 
municipal prevista a Begur per confirmar aquestes dades. 
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INDICADOR 9 Consum net d’energia (CNE) 

Descripció 
Aquest indicador valora el consum energètic de la població 
(expressat en TEP, tones equivalents de petroli) i la fracció 
d’energia renovable utilitzada (Y) 

Sistema de Càlcul 

 

CNE = X * (1-Y) 
 
X = (energia elèctrica + derivats del petroli + gas) / P 
P = població de fet ponderada del municipi 
Y = fracció d’energia renovable utilitzada 
 
El valor de CNE s’expressa en TEP/hab/any 
 

Valor inicial 0,531 tep/hab/any 
Any 2001 

Font de les dades 

FECSA-ENHER 
REPSOL 
Distribuïdors de gasoli i gasolines a Begur 
Distribuïdors de gas butà i propà a Begur 

Protocol de presa de 
mesures  

Periodicitat del càlcul Anual 

Tendència desitjada 

La tendència desitjada és la disminució d’aquest valor a mig 
termini, la qual es pot aconseguir mitjançant la potenciació de 
l’ús d’energies renovables, el foment del transport públic, i la 
millora de l’eficiència energètica del municipi. 

Observacions 

El consum energètic a Begur és força elevat, però semblant 
al d’altres municipis de característiques similars. Aquest valor 
elevat es deu, principalment, al sector transports, i a la 
manca d’ús d’energies renovables.  
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INDICADOR 10 Consum energètic dels edificis municipals 

Descripció Avalua el consum energètic dels edificis municipals en relació 
a la superfície que ocupen. 

Sistema de Càlcul 

 

(m2) municipals edificis dels Superficie
(tep) municipals edificis pels consumida Energia

=CEEM  

 

Valor inicial  
Any 2001 
Font de les dades Ajuntament de Begur 
Protocol de presa de 
mesures Pressupostos municipals 

Periodicitat del càlcul Anual 
Tendència desitjada Disminució a mig termini 

Observacions 
L’Ajuntament l’haurà de calcular a partir de les dades 
internes de consum de les dependències i conjunt d’edificis 
municipals.  
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INDICADOR 11 Dependència de l’automòbil 

Descripció 
Permet avaluar el pes específic dels desplaçaments en 
vehicle privat respecte els desplaçaments totals, incloent-hi 
els que es fan a peu, en bicicleta o en vehicle col·lectiu.  

Sistema de Càlcul 

 

100*
 totalssrecorregut Km
automòbilen  srecorregut Km

=DA  

 

Es calculen els valors referits a una setmana (7 dies) 
Valor inicial 82,5% 
Any 2001 
Font de les dades IDESCAT 
Protocol de presa de 
mesures Consulta directa a les dades estadístiques 

Periodicitat del càlcul Quinquennal 

Tendència desitjada Disminució a curt i mig termini 
 

Observacions 

El resultat obtingut indica l’elevada importància del transport 
individual en el conjunt de la mobilitat de Begur. L’accés al 
casc urbà ja es realitza actualment a peu, pel que la 
disminució de l’ús del cotxe hauria de passar, en tot cas, per 
una millora del transport públic. La potenciació de l’ús de la 
bicicleta o del transport a peu, atesa l’orografia del municipi, 
és difícil de defensar (exceptuant en el casc urbà, que, com 
s’ha dit abans, ja té el pas de vehicles restringit en molts 
carrers).   
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INDICADOR 12 Sòls de sostenibilitat garantida 

Descripció 
Avalua el grau de protecció de la qualitat paisatgística del 
conjunt del territori i dels valors inherents al sòl no 
urbanitzable.  

Sistema de Càlcul 

 

100*
municipi  del    totalSuperfície

establerts  ntscondiciona  als  ajustable Superfície
SSG =  

 

Valor inicial 59,7% 
Any 2002 
Font de les dades Ajuntament de Begur, Revisió del PGMO 2002 

Protocol de presa de 
mesures 

Superfície del sòl no urbanitzable que compleix les 
característiques descrites en l’apartat corresponent, i que es 
consideren al marge de processos de degradació i canvi d’ús 
de cicle llarg. 

Periodicitat del càlcul Quinquennal 
Tendència desitjada Manteniment a mig termini 

Observacions 

El resultat obtingut és força alt, tenint en compte que la 
revisió del PGMO de 2002 preveu la protecció d’un 61,8% de 
la superfície del municipi com a Sòl No Urbanitzable (SNU). 
Aquest xifra implica un increment d’un 10% respecte la 
superfície de SNU  contemplada en el planejament anterior 
(1989).  
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INDICADOR 13 OCUPACIÓ URBANA DEL SÒL 

Descripció Mesura la superfície de sòl urbà i urbanitzable en relació a la 
superfície total del municipi. 

Sistema de Càlcul 

 

100
 totalSup.

SNUen   viariSistema  leurbanitzab Sòl  urbà Sòl
xOUS

++
=  

 

Valor inicial 47,85% 
Any 2002 
Font de les dades Ajuntament de Begur, Revisió del PGMO 2002 
Protocol de presa de 
mesures  

Periodicitat del càlcul En funció de les revisions/modificacions del planejament. 
Tendència desitjada Manteniment a mig termini 

Observacions 

El resultat obtingut és força elevat, tenint en compte que la 
densitat de població d’aquest municipi és només de 166 
habitants/km2. L’ocupació urbana és deguda, principalment, a 
la important expansió de les urbanitzacions i dels habitatges 
de segona residència per tot el territori.  
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INDICADOR 14 Diversitat bioestructural 

Descripció 

Valora la presència d’espècies indicadores (o testimoni) i 
d’hàbitats representats al municipi, en relació al conjunt 
d’espècies indicadores i els hàbitats assignats al conjunt de 
les comarques gironines. 

Sistema de Càlcul 

 

hàbitatsdtotalNúm
tatsreprehàbitatsdNúm

esrelacionadespèciesdNúm
eslocalitzadespèciesdNúm

DB
'.

sen'.
'.
'.

+=  

 

Valor inicial 1,3 
Any 1994 
Font de les dades Associació NEREO 
Protocol de presa de 
mesures Censos d’avifauna i inventaris faunístics 

Periodicitat del càlcul Quinquennal 

Tendència desitjada 

Augment a curt i mig termini, que hauria de passar per una 
conservació i potenciació dels ambients de bosc i de les 
zones de ribera, per tal que puguin acollir un major nombre 
d’espècies indicadores. 

Observacions 

El resultat és força alt, tenint en compte que el rang de 
possibles valors es troba entre 0 i 2. El terme municipal de 
Begur conté una diversitat important d’hàbitats, ja que inclou 
tant els sistemes muntanyosos interiors, les roques i litoral, 
els entorns agrícoles, etc. Els ambients de platja i els cursos 
d’aigua de la terra baixa (rius i rieres) també es troben 
representats, tot i que no s’hi ha observat cap de les 
espècies indicadores. 
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INDICADOR 15 Contribució a l’efecte hivernacle (CEH) 

Descripció Valora la contribució que fa cada habitant del municipi a 
l’emissió de gasos amb efecte hivernacle. 

Sistema de Càlcul 

 

ponderada Població

i GWP * Ei
 CEH ∑=  

on, 
 
GWP(Global Warming Potential), o potencial d’escalfament 
global per a un període de 20 anys: CO2=1; CH4=56 i 
N2O=280. 
 

Valor inicial  
Any 2001 

Font de les dades 
REPSOL 
Distribuïdors de gasoli i gasolines a Begur 
Distribuïdors de gas butà i propà a Begur 

Protocol de presa de 
mesures 

Consum de combustibles fòssils a partir de les dades 
facilitades per les companyies subministradores. 

Periodicitat del càlcul Anual 

Tendència desitjada Disminució a mig termini, que es podria aconseguir amb una 
disminució del vehicle privat a la ciutat. 

Observacions Pendent de càlcul 
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INDICADOR 16 Nivell sonor de la xarxa viària 

Descripció 
Aquest indicador valora la longitud de la xarxa viària amb 
nivells d’immissió alts (>70 dBA) en relació a la superfície de 
sòl urbà o urbanitzat. 

Sistema de Càlcul 

 
 

urbana Àrea
  viària  xarxala  desonor    Nivell

L
=  

 
 
On L= metres vials amb sensibilitat acústica baixa (70 dBA 
durant el dia i 60 dBA a la nit) de la zona urbana del municipi. 
 

Valor inicial  
Any 2002 

Font de les dades Direcció General de Qualitat Ambiental 
Departament de Medi Ambient 

Protocol de presa de 
mesures  

Periodicitat del càlcul Quinquennal 
Tendència desitjada  

Observacions No es disposa de dades. Pendent de realitzar el cadastre 
sònic del municipi 

 
 




