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1. El Pla d’Acció 
 
 
1.1. Introducció 
 
L’any 1998 la Diputació de Girona posa en marxa el Programa de suport a la redacció de Plans 
d’Acció Local per a la Sostenibilitat (PALS), amb l’objectiu de difondre i promoure els principis 
de sostenibilitat subscrits a la Carta d’Aalborg i la Campanya de Ciutats Europees Sostenibles 
entre els municipis de les comarques gironines. L’objectiu final de la Diputació de Girona és 
ajudar a posar en marxa els processos d’Agenda 21 Local mitjançant el suport a la redacció dels 
Plans d’Acció Local per a la Sostenibilitat.  
 
L’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà s’adhereix a la Carta d’Aalborg prenent el compromís 
d’implantar la seva Agenda 21 Local. Amb aquesta finalitat sol·licita poder concórrer al 
programa de suport de la Diputació de Girona. A l’agost del 2001 l’Ajuntament de la Bisbal 
d’Empordà adjudicà el contracte de consultoria i assistència consistent en la redacció d’un Pla 
d’Acció Local per a la Sostenibilitat a l’empresa LA VOLA. Durant els anys 2002-2003 es va 
redactar una Auditoria i Diagnosi Municipal que recullen de manera integral tots els factors i 
paràmetres ambientals, econòmics i socials del municipi així com una valoració dels riscos i 
oportunitats del municipi seguint els principis de sostenibilitat. Aquests treballs han servit de 
base, perquè durant els anys 2003-2004 s’iniciï la segona fase dels treballs: la participació 
ciutadana i la redacció del Pla d’Acció Local per a Sostenibilitat de la Bisbal d’Empordà que es 
presenta a continuació. 
 
Tota la informació del procés d’Agenda 21 i de les seves fases es pot consultar a  
http://www.labisbal.info/pals/index.htm. No obstant això, i a mode de recordatori, a continuació 
es presenta un resum de la diagnosi estratègica, destacant els principals aspectes de l’anàlisi 
DAFO (punts febles-àrees de millora / punts forts-oportunitats) per als diferents àmbits social, 
econòmic i ambientals analitzats. El document de diagnosi (Vegeu document II. Diagnosi) ha 
estat presentat i discutit en diferents fòrums de participació celebrats durant el mes de 
desembre de 2003, i ha estat del document de base per a la redacció del Pla d’Acció Local per 
a la Sostenibilitat de la Bisbal d’Empordà.  
 
 

http://www.labisbal.info/pals/index.htm
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Sostenibilitat ambiental 
Punts forts – Oportunitats Punts febles – Àrees de millora 

 
ESTRUCTURA URBANA 

 
4 El municipi té unes proporcions equilibrades 

dels grans usos del sòl: urbà, agrícola i 
forestal.  

 
4 Gairebé el 90% del sòl del municipi és no 

urbanitzable i no ha rebut fins ara pressions 
urbanístiques rellevants, pel que es manté en 
bon estat de conservació. 

 
4 L’estructura urbana compacta i amb unes 

dimensions adequades per als desplaçaments 
a peu.  

 
4 El model de creixement futur de la ciutat 

encara resta obert i amb possibilitats 
d’incorporar-hi criteris de sostenibilitat.  

 
4 La Bisbal disposa d’un Pla especial per 

impulsar la revitalització del centre històric. 
 
4 Existeix un inventari de patrimoni arquitectònic, 

que aplega uns 35 edificis urbans i 
monuments, amb el Castell – Palau com a 
màxim exponent (inclòs en el catàleg de 
monuments i conjunts historicoartístics de 
Catalunya). 

 
4 L’activitat agrícola de la plana ajuda al 

manteniment dels camins rurals.  
 

 
 
 
 
 

SISTEMES NATURALS 
 

4 Elevada diversitat d’hàbitats naturals, amb la 
presència de 4 ambients inclosos a la 
Directiva Hàbitats de la Unió Europea. 

 
4 El 48 % del terme municipal inclòs dins el 

PEIN de les Gavarres. 
 
 
4 Important valor ecològic de la plana 

agroforestal. 
 
4 Importància de conservació dels cursos 

fluvials del municipi. 
 
 

 

 
ESTRUCTURA URBANA 

 
4 S’ha passat d’un planejament integrador de la 

subcomarca de la Bisbal a un planejament 
individualista de cadascun dels municipis. Manca 
una ordenació del territori supramunicipal que 
asseguri una coherència i optimització en la 
gestió del sòl. 

 
4 L’actualització prevista del PGO ha de 

contemplar la introducció d’elements de 
protecció del sòl no urbanitzable més concrets 
i explícits que els actuals. 

 
4 Baixa diversitat d’usos urbans en els barris de la 

perifèria, amb dèficit d’equipaments i serveis. 
 
4 Algunes zones del nucli antic es troben força 

degradades. Tot i l’existència d’un Pla especial 
del nucli antic, hi ha força habitatges buits o 
en mal estat de conservació que generen 
problemes socials i ambientals i són un fre a la 
revitalització del barri.  

 
4 La gestió urbanística i el sector de la 

construcció encara no han començat a 
incorporar criteris de sostenibilitat i millora 
ambiental als seus plantejaments i projectes. 

 
4 Els espais verds són poc connexos. La gestió 

del verd urbà podria incorporar nous criteris 
ambientals. 

 
4 Necessitat de millorar la integració del riu Daró 

a la ciutat. 
 
 

SISTEMES NATURALS 
 

4 Efecte barrera del sistema urbà i les 
infraestructures viàries que dificulten la 
connectivitat ecològica entre espais. 

 
4 Deficient estat ecològic del riu Daró, al seu 

pas pel nucli urbà. Perill d’extinció d’algunes 
espècies de peixos autòctons, dels que 
destaquem l’espinós 

 
4 Introducció de plantacions de pins que 

incrementen el risc d’incendis forestals. 
 
4 Progressiva desaparició de marges arbustius i 

arbrats de vora de conreus. 
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Sostenibilitat ambiental 
Punts forts – Oportunitats Punts febles – Àrees de millora 

RISCOS AMBIENTALS 
 
4 La Bisbal està inclòs en el Pla INFOCAT de 

les Gavarres, la qual cosa facilita una bona 
coordinació i actuació amb la Brigada 
d’Extinció d’Incendis i Salvament en cas de 
situacions de risc. 

 
4 Des de l’any 1994 l’Ajuntament disposa 

d’un pla d’hidrants i ha anat adequant les 
infrastructures en la lluita contra els incendis 
forestals. 

 
4 Els punts de guaita existents es troben fora 

del municipi, però cobreixen el 100% del 
mateix. 

 
4 Tanmateix, el municipi està inclòs en el pla 

INUNCAT com a zona d’alt risc 
d’inundacions. 

 
4 En els darrers anys s’ha dut a terme un 

Programa de Conservació i de Neteja de 
lleres en especial al riu Daró, a la riera de 
Vulpellac i a diversos recs que drenen la 
geografia bisbalenca propera al nucli urbà. 

 
4 El medi físic del terme municipal en el seu 

conjunt es pot considerar poc vulnerable a 
la contaminació de sòls i d’aigües 
subterrànies. Baix grau de riscos geològics. 
No obstant l’aqüífer que abasteix d’aigua a 
la Bisbal d’Empordà, si que presenta una 
forta vulnerabilitat, principalment a la 
contaminació per nitrats. 

 
 
 
 
 

MOBILITAT 
 

4 Bona ubicació en relació a la xarxa viària de 
comunicació  

 
4 Futura implantació d’una línia de transport 

públic que unirà les capitals de l’Alt i Baix 
Empordà 

 
4 Bona part dels carrers del nucli antic són de 

prioritat invertida i presenten una bona 
accessibilitat per als vianants. 

 
 
 

RISCOS AMBIENTALS 
 

4 No es té constància de cap estació 
d’aforament d’aigües superficials en cap de 
les rieres i torrents que solquen el municipi, a 
excepció d’una nova estació situada en el 
Daró a nivell del pont de l’embut. Aquest fet 
implica que no es disposi d’informació relativa 
a cabals d’avinguda i principalment de cabals 
circulants. Tan sols es té constància d’una 
estació ubicada en la població de Serra de 
Daró de la que l’ACA ha manifestat no 
disposar de dades de cabal. 

 
4 La Bisbal està declarat com un municipi amb 

elevat risc d’incendi forestal, en especial els 
nuclis de Sant Pol i de Castell d’Empordà. 

 
4 És important l’aprovació del Pla Municipal de 

Protecció Civil, la redacció del qual ha estat 
encarregada a la Universitat de Girona, per tal 
de poder actuar més  eficaçment en casos 
d’emergència. 

 
4 La presència d'habitatges i masos aïllats en el 

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

 
4 En el municipi de la Bisbal hi ha 9 empreses 

incloses en el Catàleg d’Activitats industrials 
Potencialment Contaminants de l’Atmosfera. 

 
4 La carretera C-66 que travessa el nucli urbà 

de NW a SE, implica el trànsit de vehicles de 
mercaderies perilloses i l’elevada densitat 
poblacional en certes èpoques de l’any 
esdevenen en situacions de risc. 

 
 

MOBILITAT 
 

4 Augment de l’ús del vehicle privat en els 
desplaçaments urbans. 

 
4 L’oferta actual de transport públic interurbà 

és molt limitada i clarament millorable. 
 
4 La travessera de la C-66, una via que suporta 

elevades intensitats de trànsit. 
 
4 Tot i disposar d’una oferta acceptable 

d’aparcaments, existeix un elevat nombre 
d’aparcaments il·legals. 
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Sostenibilitat ambiental 
Punts forts – Oportunitats Punts febles – Àrees de millora 

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

Bisbal ha estat habitualment adequada, 
malgrat la detecció d’alguns problemes 
puntuals en el passat. 

 
4 El nucli residencial de Sant Pol s’ha 

connectat recentment a la xarxa 
d’abastament municipal, fet que garantirà la 
qualitat sanitària. 

 
4 Les analítiques referents a l’estat actual de 

les fonts naturals del municipi reflecteixen que 
l’aigua presenta problemes de potabilitat. 

 
4 Des de l’any 2001 hi ha instaurat el 

tractament terciari d’eliminació de 
components de nitrogen a la depuradora, 
cosa que ha donat lloc a una millora en la 
qualitat de l’aigua. També s’han realitzat 
algunes obres de millora de les 
infrastructures. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA 
 

4 Situació geogràfica que afavoreix la dispersió 
de contaminants atmosfèrics.  

 
4 Cap focus emissor industrial catalogat amb 

un alt grau d’emissions. 
 
4 Els controls que s’efectuen en els nivells de 

plom des de 1993 han estat sempre 
satisfactoris i mai s’han superat els nivells 
establerts per la normativa vigent. 

 
 
 
 
 

AIGUA 
 

4 La no diversificació dels aprofitaments pot 
implicar que qualsevol problemàtica que 
pugui originar-se en alguna de les captacions 
municipals pugui acabar afectant-ne el 
conjunt. 

 
4 El descens del rendiment dels pous en les 

èpoques de sequera pot comprometre 
l’abastament del municipi en un futur. S’està 
treballant en la recerca d’alternatives per al 
subministrament d’aigua a la Bisbal  i en el 
desenvolupament de polítiques de 
racionalització i estalvi. 

 
4 La xarxa d’abastament municipal presenta un 

volum d’incontrolats (pèrdues) d’entre el 30% 
i el 42%, per problemes d’antiguitat i mal 
estat de la xarxa.  

 
4 Elevats consums unitari d’aigua potable.  
 
4 La presència d’un dipòsit controlat de 

residus industrials en el municipi veí de 
Cruïlles, es pot considerar un possible focus 
de risc hidrogeològic. 

 
4 Els fangs generats per l’estació depuradora 

no són aptes per ser reutilitzats com adobs 
agrícoles donat l’excés de plom detectat en 
els mateixos.  

 
4 Es detecta problemes de filtracions d’aigües 

subterrànies cap a la xarxa de sanejament 
que comporten l’entrada de grans quantitats 
d’aigües blanques a la depuradora. 

 
 

CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA 
 
4 Manca una ordenança municipal per a la 

instal·lació i funcionament d'instal·lacions de 
radiocomunicació. 

 
4 L’alta intensitat de vehicles que transiten 

per les vies urbanes contribueix en gran 
mesura a l’emissió de contaminants 
atmosfèrics. No s’ha realitzat mai cap 
campanya de control de fums als vehicles. 

 
4 La Bisbal no  disposa de cap tipus de 

captadors ni estacions de control de la 
contaminació atmosfèrica, i per tant, existeix 
una manca d’informació pel que fa la 
qualitat de l’aire (contaminació de PST, CO, 
SO2, NOX, O3 i H2S). 
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Sostenibilitat ambiental 
Punts forts – Oportunitats Punts febles – Àrees de millora 

 
 
 
 
 

SOROLL 
 

4 La Bisbal disposa d’una proposta de cadastre 
de soroll elaborat pel Departament de Medi 
Ambient de la Generalitat de Catalunya que 
servirà per elaborar i aprovar el mapa de 
capacitat acústica del municipi. 

 
4 Des de fa uns quants anys, la policia local 

realitza controls de soroll a les motocicletes 
del municipi. 

 
 
 

RESIDUS 
 
4 Alta eficiència de recollida del vidre (24,3%). 

Tendència d’acord amb el nou Programa de 
Gestió de Residus municipals de Catalunya 
(2001-2006) que incideix en el tractament 
diferenciat dels residus d’origen comercial. 

 
4 L’Ajuntament té la intenció d’iniciar la 

recollida de cartrons a comerços i 
equipaments municipals. 

 
4 Baixa producció de residus industrials de 

caràcter especial, molt concentrats en 
poques activitats cosa que en facilita el seu 
control i les possibilitats de tractament. 

 
 

 
ENERGIA 

 
4 El consum energètic per persona a la Bisbal 

d’Empordà és de 1,1 Tep/any, valor inferior a 
la mitjana de Catalunya. 

 
4 Es disposa d’un inventari complert de les 

instal·lacions d’enllumenat públic existent i 
s’està realitzant el canvi de les bombetes de 
vapor de mercuri a vapor de sodi a alta 
pressió per tal d’augmentar-ne l’eficiència 
energètica i lumínica. 

 
4 Actualment la xarxa de distribució de gas 

natural pràcticament arriba a tots els 
habitatges, i a bona part del polígon industrial 
de l’Aigüeta. 

4 Existeixen queixes relacionades amb 
l’emissió de fum i pols de certs focus 
emissors industrials degut a la proximitat 
existent entre aquests i els habitatges. 

 
SOROLL 

 
4 S’han detectat valors de soroll força elevats a 

la travessera (C-66) i a l’avinguda Prat de la 
Riba. 

 
4 Algunes queixes per soroll a l’entorn de la 

indústria Brancós. 
 
4 Les queixes o denúncies per soroll 

s’incrementen durant els mesos d’estiu (juliol 
i agost) a causa de l’obertura de balcons i 
finestres durant la nit. 

 
RESIDUS 

 
 
4 Tot i que la recollida selectiva de paper, 

vidre i envasos s’incrementa any rera any 
encara s’està lluny dels objectius previstos. 

 
4 Retard en la recollida de la fracció orgànica i 

en la construcció de la deixalleria, tal i com diu 
el Programa comarcal de gestió de residus. 

 
4 Baixos nivells de valorització de residus 

municipals (4,3%) i industrials (10,4 %). 
 
4 La manca de control de les dejeccions 

ramaderes pot comportar problemes de 
contaminació de les aigües subterrànies. 

 
 

ENERGIA 
 
4 Tot i que en els darrers anys ha augmentat 

molt el consum de gas natural a les llars de 
la Bisbal d’Empordà, encara és molt baix en 
els sectors industrial i comercial. 

 
4 L’Ajuntament no disposa d’ajuts o incentius 

fiscals per a mesures d’eficiència energètica 
en l’edificació, ni per la promoció d’energies 
renovables. 

 
4 No s’ha endegat l’execució de cap dels 

diversos projectes existents amb ús 
d’energies renovables. 
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Sostenibilitat Econòmica 
Punts forts – Oportunitats Punts febles – Àrees de millora 

ESTRUCTURA ECONÒMICA GENERAL 
 
4 La Bisbal presenta una situació territorial 
estratègica per al desenvolupament del seu sector 
econòmic. 
 
4 En els darrers 10 anys, les comarques gironines 
han presentat un creixement econòmic per sobre de 
la mitjana de Catalunya. 
 
4 Important nivell d’autocontenció en el treball. 
 
 

MERCAT DE TREBALL I POBLACIÓ ACTIVA 
 
4 L’actual taxa d’atur és de les menors registrades 
al municipi en els darrers 20 anys. 
 
4 Tot i que l’atur femení és superior al masculí, no 
s’observen unes diferències tant accentuades com 
en la major part de municipis del Baix Empordà. 
 
4 L’Escola Taller de Monells pot convertir-se en 
un recurs important per a la formació ocupacional 
dels joves. 
 

EL SECTOR PRIMARI 
 
4 Teòricament no hi ha excedents de dejeccions 
ramaderes (la capacitat d’absorció dels sòls 
agrícoles és superior al volum de dejeccions 
ramaderes que fa el municipi). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL SECTOR SECUNDARI 
 
4 El sector industrial manté un pes específic 
molt important a la Bisbal d’Empordà. La indústria 
ceràmica n’és la predominant. 
 
4 El polígon industrial de Forallac suposa un 
estímul indirecte al suplir mancances pròpies.  
 
 

 

ESTRUCTURA ECONÒMICA GENERAL 
 
4 El nivell econòmic mig per càpita de la Bisbal 
(PIB i RBFD) és inferior a la mitjana comarcal. 
 
4 Una part dels serveis comarcals o 
supramunicipals s’ubiquen en municipis com St. 
Feliu de Guíxols, Palamós, Palafrugell o Torroella 
de Montgrí, amb una pèrdua de centralitat de la 
Bisbal. 
 
 
 

MERCAT DE TREBALL I POBLACIÓ ACTIVA 
 
4 La taxa d’atur se situa entre 0,5 i 1 punt per 
sobre de la mitjana comarcal. 
 
4 El volum de contractació laboral és força baix, 
si bé el percentatge de contractes indefinits 
supera el valor comarcal. 
 
 
 
 
 

EL SECTOR PRIMARI 
 
4 Població ocupada al sector primari força 
envellida, tot i la incorporació de treballadors joves. 
 
4 En els darrers 20 anys la superfície agrària 
útil del municipi s’ha reduït a la meitat. 
 
4 Per a la majoria d’agricultors i ramaders de la 
Bisbal aquesta activitat esdevé una font 
secundària d’ingressos. 
 
4 Fins a l’actualitat no hi ha cap productor 
d’agricultura o ramaderia ecològica a la Bisbal. 
 
 
 

EL SECTOR SECUNDARI 
 

4 Escassa oferta de sòl industrial que te 
caràcter estructural per manca de zones aptes. 
 
4 La indústria ceràmica, especialment la branca 
industrial, a banda de constituir un sector madur  
i per tant, en clara tendència a la deslocalització, 
pateix una pèrdua continuada de llocs de treball. 
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Sostenibilitat Econòmica 
Punts forts – Oportunitats Punts febles – Àrees de millora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL SECTOR TERCIARI 
 

4 Actualment s’està implantant un Pla de 
Dinamització de la Costa Brava Centre – Baix 
Empordà. 
 
4 Realització de 6 fires lúdiques i/o comercials. 
 
4 Existència de 4 associacions de botiguers – 
empresaris, que recentment s’han federat. 
 

4 Hi ha una excessiva dependència de la 
construcció. 
 
4 Cal un millor control municipal dels 
expedients d’activitats econòmiques, d’acord amb 
la nova Llei 3/98 d’Intervenció Integral de 
l’Administració Ambiental.  
 
4 Una sisena part del teixit econòmic del 
municipi es fonamenta en el sector de la 
construcció (susceptible de molts alts i baixos) i 
l’agrari (en clara recessió).  

 
 

EL SECTOR TERCIARI 
 

4 Poc optimisme tant per part de la població 
com pels comerciants pel que fa a la revitalització 
comercial del municipi. 
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Sostenibilitat Social  
Punts forts – Oportunitats Punts febles – Àrees de millora 

POBLACIÓ 
 

4 L’arribada de població immigrada  ha permès 
compensar la taxa de creixement vegetatiu 
negatiu del municipi i minimitzar l’envelliment de 
la població. 
 
4 L’oficina d’acollida és una bona iniciativa per 
ajudar a la gent immigrada que arriba a la Bisbal 
d’Empordà 
 
 

HABITATGE 
 

4 La Bisbal disposa d’un parc d’habitatges en 
un bon estat de conservació. 
 
4 El preu de l’habitatge nou és situa per sota 
del de les principals poblacions del Baix Empordà. 
 
4 En els 10 darrers anys s’ha construït 57 
habitatges de protecció oficial i 96 són 
actualment en fase de construcció, dels quals 59 
són de promoció pública. 
 

SANITAT 
 

4 La Bisbal compta amb una ABS, que 
centralitza l’atenció primària sanitària del municipi 
i la seva àrea d’influència 
 
4 Proximitat a l’oferta d’atenció sanitària 
especialitzada (Palamós, Palafrugell, Girona i 
Platja d’Aro) 
 
4 La major part de la població té una farmàcia a 
menys de 500 metres 
 
4 Existeix una percepció qualitativament bona 
de la prestació de serveis socials al municipi 
 
4 L’atenció individual i familiar dels serveis 
socials de la Bisbal són utilitzats per un 20 % de 
la població 
 
4 La Bisbal disposa d’un Pla Integral de la 
Joventut 2000-2003, que cal potenciar i donar-hi 
continuïtat 
 

POBLACIÓ 
 

4 Augment progressiu de l’índex d’envelliment. 
Gairebé el 20 % de la població té 65 anys o més  

 
 
 
 
 
 
 
 

HABITATGE 
 

4 Aproximadament una sisena part del parc 
d’habitatges de la Bisbal es troba desocupat 
 
4 Quasi nul·la implantació d’habitatges 
bioclimàtics al municipi 
 
 
 
 
 
 

SANITAT 
 

4 La relació entre els professionals sanitaris i 
l’Ajuntament tot i ser bona, no es troba 
formalitzada.  
 
4 Els casos de salut mental detectats al 
municipi es deriven a Platja d’Aro, Girona i al 
CEMIJ. 
 
4 Increment dels joves afectats per trastorns 
mentals derivats del consum de tòxics. 
 
4 La coordinació entre Consell Comarcal del 
Baix Empordà i l’Ajuntament de la Bisbal resulta 
millorable en el treball social. 
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Sostenibilitat Social  
Punts forts – Oportunitats Punts febles – Àrees de millora 

EDUCACIÓ 
 

4 La Bisbal compta amb 5 centres educatius 
que cobreixen les necessitats educatives de la 
població des de 0 a 20 anys.  La població escolar 
de la Bisbal supera els 1.800 alumnes  
 
4 Elevat nivell de coneixement del català per 
part de la població  
 
4 Al municipi hi ha una Unitat d’Escolarització 
Compartida i a Monells una Escola Taller 
 
 

CULTURA 
 
4 La Bisbal compta amb prop de 40 
associacions culturals i 16 d’esportives. 
 
4 El Terracota Museu és el museu de terrissa i 
ceràmica més important de Catalunya. 
 
4 La finalització de les obres de l’edifici del 
Mundial han de permetre incrementar l’oferta 
cultural del municipi.  
 
 

EDUCACIÓ 
 

4 La població de la Bisbal presenta un nivell 
d’instrucció força baix, especialment la població 
immigrada. 
 
4 Cada any hi ha uns 30 – 40 alumnes que no 
acrediten o abandonen els estudis de l’IES. 
 
4 Tot i que actualment es troba en vies de 
solució, l’IES de la Bisbal presenta limitacions 
d’espai i mancances estructurals 

 
 

CULTURA 
 
4 La manca de locals és una de les principals 
reclamacions de les entitats del municipi. 
 
4 La biblioteca municipal, es troba en un local 
provisional, i presenta unes dimensions i 
característiques poc adequades. 
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1.2. Objectius del PALS de la Bisbal d’Empordà 
 
Aquest Pla d’acció local per a la sostenibilitat és un document programàtic que defineix les 
polítiques i actuacions que s’han d’impulsar al municipi per tal d’assolir un desenvolupament 
més sostenible, en el procés d’Agenda 21 Local en el que es troba immers. El Pla d’Acció de la 
Bisbal d’Empordà recollit en aquest document té com a objectius bàsics els següents:  

• Donar al municipi de la Bisbal d’Empordà elements de coneixement per a poder desenvolupar de 
manera programada polítiques que integrin els aspectes ambientals, territorials i socio-econòmics 
seguint els principis d’un desenvolupament sostenible. 

• Potenciar i orientar el desenvolupament local cap a un horitzó d’un major aprofitament sostenible 
dels recursos amb el mínim impacte sobre el medi. Establir estratègies ambientals integrades 
per sobre d’un enfocament sectorial. 

• Fomentar la participació dels agents locals, grups d’opinió i col·lectius ciutadans en aquest 
procés, de manera que el desenvolupament sostenible de La Bisbal d’Empordà s’efectuï sota la 
premissa de la corresponsabilitat. Es presenta, doncs, un pla que no és només un pla de 
mandat a liderar per part de l’Ajuntament, sinó que és un pla de futur a curt, mig i llarg termini 
que ha de ser marc d’actuació per tots i cadascun dels ciutadans del municipi, tant en l’àmbit 
públic com privat. 

• Establir una sèrie d’actuacions amb prioritats definides, per impulsar el desenvolupament 
econòmic, social i ambiental del municipi tenint en compte el context supramunicipal  i el suport 
institucional necessari per tal de poder executar el procés amb garanties d’èxit. 
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1.3. Estructura del Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat  
 
El Pla d’Acció Local s’estructura jeràrquicament en línies estratègiques o objectius, que es 
desenvolupen en programes d’actuació o àmbits temàtics, i es concreten en una sèrie d’accions 
i/o projectes. Les línies estratègiques són fruit de l’anàlisi i la diagnosi municipal, i per la seva 
formulació s’han tingut en consideració les propostes sorgides dels debats de participació 
pública que s’han realitzat al municipi. 
 

LÍNIES 
ESTRATÈGIQUES 

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

PROGRAMES 
D’ACTUACIÓ 

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

ACCIONS 
 

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

 
Les accions es defineixen mitjançant unes fitxes estandarditzades. Cadascuna de les fitxes 
detalla la línia estratègica i el programa d’actuació on s’emmarca l’acció, fa una descripció 
detallada de l’acció, i es complementa amb una valoració sobre diversos aspectes relacionats 
amb l’aplicació de l’acció. Els aspectes considerats en aquesta valoració són:  
 

• Àmbit: Classificació de les accions, segons el seu contingut prenent de referència els àmbits del 
PALS (urbanisme, medi natural, mobilitat, soroll, energia, aigua, residus, cultura, promoció 
econòmica, comerç, turisme, qualitat de vida, participació,...) 

• Estat d’implantació:  Avalua el grau d’implantació de l’acció, diferenciant: Acció no iniciada (0),  
molt als inicis (0,25), progressos modestos (0,5), progressos substancials (0,75), totalment 
implantada (1).  

• Període d’execució: es valora el temps necessari per a la realització de l’acció una vegada s’hagi 
iniciat. S’estableix els dies o mesos necessaris en funció de l’acció o s’indica Continuat si es tracta 
d’una acció repetitiva en el temps. 

• Termini d’implantació: es valora l’horitzó temporal d’implantació de l’acció, diferenciant si el termini 
és curt (0 a 2 anys), mitjà (3 a 5 anys) o llarg (6 – 10 anys).  

• Grau de prioritat: Indica l’ordre que cal realitzar les accions dins d’un mateix termini de temps. La 
prioritat es valora en alta, mitjana i baixa en funció de la rellevància de l’actuació per avançar cap a la 
sostenibilitat del municipi i de les prioritats expressades durant el procés de participació.  

• Sectors implicats: es valora el grau de competència municipal per a portar a terme l’acció i la 
implicació d’altres entitats o organismes. En algunes accions l’Ajuntament pot fer poc més que de 
mediador o d’impulsor, mentre que en d’altres n’és el principal responsable.  

• Interrelació amb d’altres accions: Valora les possibles connexions entre accions, enumerant les 
accions relacionades entre sí. 

• Indicadors de seguiment: Definició dels possibles indicadors que mostrin l’assoliment dels 
objectius que es pretén aconseguir amb l’acció proposada. Adaptació del sistema d’indicadors 
comuns proposats per la Diputació de Girona. 

• Cost econòmic aproximat: Valora el grau d’inversió necessari per a portar a terme l’acció. El grau 
d’inversió s’estima sempre que sigui possible. Es valora com a organitzatiu i/o tècnic quan la inversió 
depèn bàsicament de tasques tècniques o gestions que pot dur a terme l’Ajuntament amb la seva 
infraestructura actual. 

• Fonts de finançament: es valoren les possibles subvencions o ajuts per a l’aplicació de la mesura, 
indicant les institucions i organismes que poden finançar l’acció. 
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1.4. Línies estratègiques del Pla d’Acció Local per a la 

Sostenibilitat de La Bisbal d’Empordà 
 
 
 
Línia 1: Dinamització econòmica i turística de La Bisbal d’Empordà .......................... 16 
 
Línia 2: Planificació i intervenció urbanística amb criteris de sostenibilitat.................. 26 
 
Línia 3: Intervenció integral en el riu Daró al seu pas pel municipi............................. 36 
 
Línia 4: Establiment d’un nou model de mobilitat urbana......................................... 40 
 
Línia 5: Dotar la ciutat de serveis i equipaments adreçats al benestar....................... 50 
 
Línia 6: Millora de la gestió ambiental del municipi ................................................. 55 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 1:  
DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I TURÍSTICA DE LA BISBAL D’EMPORDÀ 

ê 
PROGRAMES D’ACTUACIÓ  

• Promoció integrada i transversal de l’oferta turística, comercial, cultural i 
arquitectònica que ofereix el municipi 
• Foment de la dinamització econòmica i la inserció laboral 

ê 
ACCIONS 

9 

 
 

LÍNIA ESTRATÈGICA 2:  
PLANIFICACIÓ I INTERVENCIÓ URBANÍSTICA AMB CRITERIS DE SOSTENIBILITAT 

ê 
PROGRAMES D’ACTUACIÓ  

• Revisió del planejament amb una visió territorial supramunicipal 
• Incorporació de criteris ambientals en les intervencions urbanístiques municipals 
• Revitalització del nucli antic i impuls de l’habitatge social 

ê 
ACCIONS 

9 

 
 

LÍNIA ESTRATÈGICA 3:  
INTERVENCIÓ INTEGRAL EN EL RIU DARÓ AL SEU PAS PEL MUNICIPI 

ê 
PROGRAMES D’ACTUACIÓ  

• Intervenció integral en el riu Daró al seu pas pel municipi 
ê 

ACCIONS 
3 

 
 

LÍNIA ESTRATÈGICA 4:  
ESTABLIMENT D’UN NOU MODEL DE MOBILITAT URBANA 

ê 
PROGRAMES D’ACTUACIÓ  

• Transició cap a una mobilitat sostenible: pacificació del transit, accessibilitat, 
transport públic....   
• Reducció de la contaminació i el soroll ambiental a la xarxa viaria 

ê 
ACCIONS 

9 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 5:  

DOTAR LA CIUTAT DE SERVEIS I EQUIPAMENTS ADREÇATS AL BENESTAR 
ê 

PROGRAMES D’ACTUACIÓ  
• Programa d’equipaments 
• Programa sectorial 

ê 
ACCIONS 

4 

 
 

LÍNIA ESTRATÈGICA 6:  
MILLORA DE LA GESTIÓ AMBIENTAL DEL MUNICIPI 

ê 
PROGRAMES D’ACTUACIÓ  

• Ambientalització de les dependències i serveis municipals 
• Establir mecanismes fiscals i de regulació administrativa ambiental 
• Minimització i millora de la gestió municipal dels residus 
• Gestió eficient de l’aigua al municipi 
• Salut pública 
• Impulsar el PALS i fomentar la participació ciutadana 

ê 
ACCIONS 

20 

 
 
 

Total: 54 accions 
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1.4.1. Línia 1: Dinamització econòmica i turística de La Bisbal d’Empordà 
 
 
La Bisbal d’Empordà compta amb nombrosos punts d’interès, principalment aquells relacionats amb el 
seu nucli urbà, que conserva la seva antiga disposició medieval, i amb la tradició de la industria de la 
terrissa; per tant, amb un gran potencial de promoció històrico-cultural que podria incentivar, de retruc, el 
sector comercial i de serveis turístics. És per això, que cal treballar per la dinamització econòmica per tal 
d’aconseguir una diversificació i terciarització de les activitats potenciant, especialment, el sector turístic. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 1 Dinamització econòmica i turística de La Bisbal d’Empordà 

PROGRAMA                 1.1 
Promoció integrada i transversal de l’oferta turística, 
comercial, cultural i arquitectònica que ofereix el municipi  

ACCIÓ/PROJECTE      1.1.1 ACONSEGUIR UNA OFICINA DE TURISME PROACTIVA 

Àmbit: Turisme 

 

Estat d’implantació: 0,5 

Descripció:  
 
Actualment, ja existeixen a La Bisbal d’Empordà dues oficines de turisme, una de l’ajuntament situada 
a la plaça del Castell i una al mateix Consell Comarcal del Baix Empordà, amb informació turística 
variada de les possibilitats del municipi i de la Comarca.  
 
La rehabilitació de l’edifici de Torre Maria, però, obra la possibilitat de crear una nova oficina de 
turisme en un equipament amb moltes més possibilitats, no només informatives sinó proactives en 
l’atenció als visitants.  Així, la nova oficina de turisme podria oferir més enllà de la informació dels 
entorns (Gavarres,...), fires (FiraAntic,...) i possibles activitats que ofereixen empreses o institucions 
privades (vols en globus, visites al Terracota Museu de Terrissa i Ceràmica industrial,...), una sèrie 
d’activitats com les que ja s’han començat a desenvolupar (per exemple, el disseny de rutes d’interès) 
o d’altres com servei d'informadors turístics i visites guiades, servei d’atenció a grups i escolars, 
projecció d'àudio-visuals,...  
 
Fins i tot, l’oficina podria entendre’s com un punt d’allotjament puntual o alberg de joventut, 
complementant, així, l’escassa oferta d’allotjament del municipi. 
 

Grau de Prioritat:  
Mitjana 

Termini d’implantació:  
Mitjà 

Període d’execució:  
Continuat 

Sectors implicats:  
Ajuntament, Consell Comarcal del Baix 
Empordà, Associació de comerciants, 
Associació d’empresaris, Cambra de comerç 
Departament de Comerç, Turisme i Consum 
de la Generalitat de Catalunya 

Cost econòmic aproximat:  
60.000-70.000 � /any 
Alguns dels serveis de l’oficina son de pagament de 
manera que es pot comptar amb recursos econòmics 
propis i no suposar, només, un cost econòmic per 
l’Ajuntament. 

Fonts de finançament:  
Ajuntament 
Consell Comarcal del Baix Empordà 
Diputació de Girona 
Departament de Comerç, Turisme i Consum 
de la Generalitat de Catalunya 

Interrelació amb d’altres accions:  
1.1.2 
1.1.4 

Indicadors de seguiment:  
Nombre de visitants/any 
Nombre de pernoctacions/any 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 1 Dinamització econòmica i turística de La Bisbal d’Empordà 

PROGRAMA                 1.1 
Promoció integrada i transversal de l’oferta turística, 
comercial, cultural i arquitectònica que ofereix el municipi  

ACCIÓ/PROJECTE      1.1.2 CONSOLIDAR LES RUTES D’INTERÈS HISTORICO-ARQUITECTÒNIC 

Àmbit:  Turisme 

 

Estat d’implantació: 0,75 

Descripció:  
 
A La Bisbal d’Empordà encara es pot apreciar el traçat de les antigues muralles que encerclaven el 
nucli antic, estructurat al voltant del Castell-Palau Medieval (s. XI), un imponent edifici que va ser la 
seu dels bisbes de Girona. També cal destacar com a elements significatius el Pont-Vell (s. XVIII), el 
Portal de la Riera, el carrer del Call, la plaça Major i l’església parroquial de Santa Maria. Així mateix, 
cal remarca el gran conjunt d’edificis nobles que trobem a la ciutat, com a testimoni del seu passat 
senyorial, així com el patrimoni industrial directament relacionat amb el sector de la ceràmica. 
 
Davant d’aquesta realitat, l’Ajuntament de La Bisbal està dissenyant varies rutes turístiques similars a 
les que es fan als centres històrics de Girona, Vic, Manresa o d’altres ciutats.  
 
S’han dissenyat i senyalitzat rutes per tal de donar a conèixer edificis i indrets que responen a diferent 
interès: 

- Patrimoni industrial 
- Cases senyorials 
- Edificis públics emblemàtics  

 
També està en curs un itinerari per mostrar jardins i zones enjardinades. La senyalització d’aquestes 
rutes facilitarà l’inici de visites guiades des de l’oficina de turisme, tal i com s’ha proposat al punt 
anterior.  
 
Paral·lelament al disseny de les rutes cal realitzar una actualització dels elements catalogats i 
promoure actuacions de rehabilitació i millora dels elements patrimonials doncs alguns elements 
catalogats no tenen un bon estat de conservació. (vegeu la línia estratègica 2) 
 

Grau de Prioritat:  
Alta 

Termini d’implantació: 
Curt 

Període d’execució:  
2004-2005 

Sectors implicats:  
Ajuntament, Consell Comarcal del Baix Empordà, 
Associacions de comerciants, Associació 
d’empresaris, Cambra de comerç 

Cost econòmic aproximat: 
Les visites guiades poden ser de pagament de 
manera que es podria comptar amb recursos 
econòmics propis. 

Fonts de finançament:  
Ajuntament 
Diputació de Girona 
Consell Comarcal del Baix Empordà 

Interrelació amb d’altres accions:  
1.1.1 
2.3.1 

Indicadors de seguiment: 
Nombre de rutes 
Nombre de consultes relacionades amb les rutes a 
l’oficina de turisme/any 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 1 Dinamització econòmica i turística de La Bisbal d’Empordà 

PROGRAMA                 1.1 
Promoció integrada i transversal de l’oferta turística, 
comercial, cultural i arquitectònica que ofereix el municipi  

ACCIÓ/PROJECTE      1.1.3 IMPLANTAR UN PLA DE COMUNICACIÓ PER A LA PROMOCIÓ DE LA 
BISBAL D’EMPORDÀ 

Àmbit:  Turisme 

 

Estat d’implantació: 0,25 

Descripció:  
 
El caràcter de La Bisbal d’Empordà com a ciutat de la terrissa és un element de projecció externa que 
ja s’ha començat a potenciar (per exemple en la projecció del Baix Empordà que es realitza des del 
Consell Comarcal) però que es pot explotar molt més en tots els seus àmbits, des de les empreses 
locals que històricament han portat la industria ceràmica a La Bisbal, fins a la projecció més 
internacional del sector, entenent que La Bisbal pot actuar com a indret de projecció del món de la 
ceràmica en les seves diferents formes i divulgant les cultures que l’han utilitzat. 
 
D’altra banda, a La Bisbal estan sorgint nous sectors al voltant del sector de la ceràmica, com els 
brocanters, antiquaris o pastissers que donen valor afegit a la ciutat i que son elements a potenciar 
alhora d’atraure visitants. 
 
Les actuacions de promoció turística i dinamització comercial de La Bisbal haurien de reforçar també 
els valors i la identitat del poble bisbalenc i no només anar adreçades a turistes potencials. 
 
Per tot això es proposa la realització d’un pla de comunicació que entre d’altres qüestions inclogui la 
creació i difusió d’un logotip i d’una imatge pròpia de La Bisbal d’Empordà. L’objectiu és la potenciació 
de la ciutat i de tots els seus sectors, no només el de la terrissa, per això es proposa la implicació dels 
diferents sectors i entitats en la creació de la imatge exterior que es vol oferir. La campanya definiria el 
missatge, el públic a qui s’adreça, els àmbits on s’ha d’actuar, les formes (premsa, edició de material 
escrit, internet,...) i també el cost d’implantació. 
 

Grau de Prioritat:  
Alta 

Termini d’implantació:  
Curt 

Període d’execució:  
Campanya de màrqueting : puntual en el temps 
Difusió : continuat 

Sectors implicats:  
Ajuntament  
Patronat Terracota Museu  
Associacions de comerciants 

Cost econòmic aproximat: 
Campanya de màrqueting : 15.000 � 
 

Fonts de finançament:  
Ajuntament 
Diputació de Girona 

Interrelació amb d’altres accions:  
1.1.4 

Indicadors de seguiment: 
Grau de coneixement del logotip i la imatge creada 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 1 Dinamització econòmica i turística de La Bisbal d’Empordà 

PROGRAMA                 1.1 
Promoció integrada i transversal de l’oferta turística, 
comercial, cultural i arquitectònica que ofereix el municipi  

ACCIÓ/PROJECTE      1.1.4 DIVERSIFICAR L’OFERTA D’ALLOTJAMENT TURÍSTIC AL MUNICIPI 

Àmbit:  Turisme 

 

Estat d’implantació: 0 

Descripció:  
 
La dinamització del sector turístic i comercial seria molt major si paral·lelament als referents turístics 
que ja s’estan consolidant: Museu Terracota, Castell Palau, Mundial, etc. o als nous que puguin sorgir: 
rutes, visites guiades,...; es consolida i diversifica una oferta d’allotjament al propi municipi.  
 
Actualment, l’oferta es restringeix a un cert públic amb capacitat adquisitiva alta (Castell d’Empordà), i 
a 3 fondes amb poca capacitat i no existeix, per exemple, una oferta adreçada a famílies o al sector 
jove, oferta que, d’altra banda, seria diferencial respecte als municipis més turístics de la costa del 
Baix Empordà. Es proposa vetllar i incentivar l’establiment de nous establiments turístics diversificats. 
En aquest sentit es considera molt interessant la iniciativa de promoure via promoció público-privada 
d’un alberg-hotel o similar a l’antic escorxador que s’ha de rehabilitar i que podria comptar amb unes 
20-25 habitacions.  
 
La diversificació de l’oferta d’allotjament de qualitat seria un element que reforçaria la capitalitat 
comarcal de La Bisbal d’Empordà i l’oferta turística dels municipis que estan a una segona línia de 
mar. 
 

Grau de Prioritat: Alta 
 

Termini d’implantació:  
Llarg 

Període d’execució:  
continuat 

Sectors implicats:  
Ajuntament 
Sector privat 

Cost econòmic aproximat: 
Sense valoració 
 

Fonts de finançament:  
Ajuntament 
Departament de Consum, Comerç i Turisme de la 
Generalitat de Catalunya 

Interrelació amb d’altres accions:  
1.1.1 
1.1.3 

Indicadors de seguiment: 
Nombre de places d’allotjament 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 1 Dinamització econòmica i turística de La Bisbal d’Empordà 

PROGRAMA                 1.2 Foment de la dinamització econòmica i la inserció laboral  

ACCIÓ/PROJECTE      1.2.1 CREACIÓ D’UNA OFICINA MUNICIPAL DE PROMOCIÓ ECONÒMICA 

Àmbit:  Promoció econòmica Estat d’implantació:  0 

Descripció:  
 
Aquesta actuació proposa la creació d’una oficina municipal de promoció econòmica on, entre altres, 
es podran portar a terme els següents serveis: 
 
- Servei d’assessorament i informació per a la creació d’empreses, per a l’elaboració d’un pla d’empreses, 

informació del sòl industrial i comercial, informació de les línies financeres, informació i tramitació d’ajuts i 
subvencions o altres informacions d’interès empresarial.   

- Servei d’infrastructures, el qual permeti l’assessorament a les empreses (servei telemàtic, sala de reunions, 
sala d’actes, aules de formació, etc.) i també un servei de creació d’empreses o viver d’empreses.  

- Servei de formació, orientació, inserció i reciclatge laboral. Promoure i coordinar cursos de formació 
ocupacional de manera continuada (potser realitzats coordinament amb d’altres municipis) enfocats a 
l’orientació laboral dels treballadors en atur i ajustats a les necessitats laborals de les empreses del municipi 
o de la zona. 

 
Aquesta oficina es podria ubicar a la Torre Maria, a on també s’ubicarà la futura oficina de Turisme. 
 

Grau de Prioritat: Alta 
 

Termini d’implantació:  
Curt 

Període d’execució:  
Continuat 
 

Sectors implicats:  
Ajuntament 
Associacions de comerciants 
Associació d’empresaris 
Cambra de Comerç de Palamós 

Cost econòmic aproximat: 
Organitzatiu i/o tècnic 
 

Fonts de finançament:  
Ajuntament 
Cambra de Comerç de Palamós 
Departament  de Consum, Comerç i Turisme de la 
Generalitat de Catalunya  
Departament de Treball i Indústria 

Interrelació amb d’altres accions:  
1.2.4 
1.2.2 

Indicadors de seguiment: 
Nombre de participants al Consell Econòmic i Social 
Nombre de reunions/any 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 1 Dinamització econòmica i turística de La Bisbal d’Empordà 

PROGRAMA                 1.2 Foment de la dinamització econòmica i la inserció laboral  

ACCIÓ/PROJECTE      1.2.2 REDEFINICIÓ DEL CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL DEL MUNICIPI 

Àmbit:  Promoció econòmica Estat d’implantació:  0,5 

Descripció:  
 
El Consell d’Iniciatives Econòmiques creat a la Bisbal d’Empordà, actualment es troba sense funcionar. 
Es proposa la redefinició i impuls d’aquest Consell per convertir-lo en un òrgan estable amb 
competències en matèria de dinamització econòmica, que serveixi de plataforma institucional 
permanent de diàleg entre Ajuntament i les organitzacions més representatives de la ciutat en l’àmbit 
econòmic i social. El Consell respon a la legítima aspiració dels agents econòmics i socials que les 
seves opinions i plantejaments siguin escoltats a l’hora de prendre decisions que puguin afectar la 
situació economicosocial dels seus representats, tal i com s’ha percebut durant el procés de 
participació ciutadana realitzat durant l’Agenda 21 Local.  
 
És important, doncs, que es creï i comenci a funcionar el Consell Econòmic i Social del municipi, per 
tal que es planifiquin bé els futurs serveis de promoció econòmica de forma consensuada entre l’àmbit 
públic i el privat.  
 

Grau de Prioritat: Alta 
(prioritat alta en el procés de participació 
ciutadana) 
 

Termini d’implantació:  
Curt 

Període d’execució:  
Continuat 
 

Sectors implicats:  
Ajuntament 
Associacions de comerciants 
Associació d’empresaris 

Cost econòmic aproximat: 
Organitzatiu i/o tècnic 
 

Fonts de finançament:  
Ajuntament 

Interrelació amb d’altres accions:  
1.2.1. 
1.2.4 

Indicadors de seguiment: 
Nombre de participants al Consell Econòmic i Social 
Nombre de reunions/any 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 1 Dinamització econòmica i turística de La Bisbal d’Empordà 

PROGRAMA                 1.2 Foment de la dinamització econòmica i la inserció laboral  

ACCIÓ/PROJECTE      1.2.3 PLA DE DINAMITZACIÓ I ORIENTACIÓ COMERCIAL 

Àmbit:  Promoció econòmica 

 

Estat d’implantació: 0 

Descripció:  
 
La unió de tots els botiguers i comerciants per tal d’elaborar un pla de dinamització i orientació 
comercial de forma conjunta és la via que han seguit molts pobles i ciutats de Catalunya per tal 
d’afrontar els nous reptes d’aquest sector i unir forces per tal d’endegar accions conjuntament.  
 
El suport de les Cambres de Comerç i dels ajuntaments dona valor afegit però no és estrictament 
necessari per tal d’aconseguir els ajuts de la Generalitat de Catalunya que s’atorguen en totes aquelles 
associacions i unions de comerciants que volen fer l’esforç de redactar un pla de dinamització. 
 
El Pla de dinamització i orientació comercial de La Bisbal d’Empordà ajudaria a la promoció i difusió 
conjunta de l’oferta comercial i de serveis i sumaria esforços amb les actuacions que l’ajuntament està 
portant a terme per promoure l’arribada de visitants i oferir uns bons serveis als visitants. 
 

Grau de Prioritat:  
Alta 

Termini d’implantació:  
Curt 

Període d’execució:  
Redacció del pla: puntual 
Implantació: continuat 

Sectors implicats:  
Associacions de comerciants 
Cambra de comerç 
Ajuntament  

Cost econòmic aproximat: 
Cost subvencionat per la Generalitat de Catalunya 

Fonts de finançament:  
Generalitat de Catalunya, Departament de Comerç, 
Turisme i Consum. Ajuts del pla de dinamització del 
comerç urbà 

Interrelació amb d’altres accions:   
Totes les accions de promoció turística 

Indicadors de seguiment: 
Obertura de nous comerços 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 1 Dinamització econòmica i turística de La Bisbal d’Empordà 

PROGRAMA                 1.2 Foment de la dinamització econòmica i la inserció laboral  

ACCIÓ/PROJECTE      1.2.4 PROMOURE LA INSERCIÓ DELS JOVES AL MERCAT LABORAL I 
EVITAR L’EXCLUSIÓ SOCIAL 

Àmbit:  Promoció econòmica  

 

Estat d’implantació: 0,5 

Descripció:  
 
Per tal de promoure la inserció dels joves al mercat laboral i evitar-ne la seva exclusió social es 
proposa, d’una banda, seguir treballant en alguns dels àmbits en què ja es treballa, tals com: 
 
- Continuar la tasca que s’efectua des de la UEC, Unitat d’Escolarització Compartida 
- Continuar i ampliar  l’oferta de formació professional de l’IES, l’Institut d’Educació Secundària 
 
I, d’altra banda, endegar noves polítiques actives de formació, tals com: 
 
- Activar Tallers d’Ocupació. Un recurs que ofereix la Generalitat de Catalunya per persones majors de 25 anys 

en situació d’atur 
- Activar Escoles Taller i promoure Programes de Garantia Social. Recursos per persones de menor edat i que 

no han aprovat l’ensenyament obligatori, orientats a proporcionar-los un ofici determinat en el marc de la 
realització d’un projecte concret i d’una necessitat d’una institució o del mateix ajuntament, igualment 
subvencionats per la Generalitat de Catalunya   

 
Les noves polítiques de formació podrien activar-se des de la futura oficina de promoció econòmica en 
cas de realitzar-se (acció 1.2.1) 
 

Grau de Prioritat: Alta 
 

Termini d’implantació:  
Mitjana 

Període d’execució:  
Continuat 
 

Sectors implicats:  
Ajuntament 
IES 

Cost econòmic aproximat: 
Sense valorar 
 

Fonts de finançament:  
Generalitat de Catalunya, Departament de Treball i 
Indústria.  
Fons socials europeus, Ajuntament 

Interrelació amb d’altres accions:  
1.2.1 
5.2.1 

Indicadors de seguiment:  
Augment de l’oferta formativa (cursos, tallers, 
escoles tallers, programes, etc.) 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 1 Dinamització econòmica i turística de La Bisbal d’Empordà 

PROGRAMA                 1.2 Foment de la dinamització econòmica i la inserció laboral  

ACCIÓ/PROJECTE      1.2.5 CAMPANYA D’EMPADRONAMENT 

Àmbit:  Promoció econòmica  

 

Estat d’implantació: 0 

Descripció:  
 
Amb l’últim cens d’habitants s’ha constatat que a La Bisbal d’Empordà hi viuen més persones de les 
que estan empadronades al propi municipi. Aquest fet fa que no existeixi un equilibri entre els serveis 
que ha d’oferir l’Ajuntament i els recursos que disposa.  
 
D’altra banda, el nombre d’habitants censats s’apropa als 10.000 habitants però no assoleix aquesta 
xifra. L’assoliment d’aquest límit comportaria el traspàs de majors recursos al consistori per part de les 
administracions supramunicipals i, per tant, també es podrien oferir més serveis d’acord amb 
l’augment de competències que es donaria paral·lelament. 
 
Per això l’ajuntament podria endegar una campanya informativa per incentivar l’empadronament a La 
Bisbal d’Empordà. 
 

Grau de Prioritat: Mitjana Termini d’implantació: Mitjana 

Període d’execució:  
Continuat 
 

Sectors implicats:  
Ajuntament 

Cost econòmic aproximat: 
12.000 � 
 

Fonts de finançament:  
Ajuntament 

Interrelació amb d’altres accions: -- 
 

Indicadors de seguiment:  
Nombre de nous habitants censats/any 
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1.4.2. Línia 2: Planificació i intervenció urbanística amb criteris de 

sostenibilitat 
 
La Bisbal d’Empordà es troba en un procés de consolidació del model de ciutat plantejat pel Pla General 
d’Ordenació (1982). En aquest sentit, d’una banda el nucli urbà s’ha anat consolidant, ocupant-se els 
buits urbans, i de l’altra, encara queda una quantitat important de terrenys per urbanitzar, sobretot pel 
que fa a barris urbans, i no tant per a sòl industrial. Si bé ja s’hauria d’haver fet una revisió del Pla 
General d’Ordenació, el 1998, encara no s’ha portat a terme. Donat l’important valor ecològic de la plana 
agroforestal, l’actualització prevista del PGOU ha de contemplar la introducció d’elements de protecció del 
sòl no urbanitzable més concrets i explícits que els actuals. 
 
D’altra banda, tot i l’existència d’un Pla especial del nucli antic, figura de planificació urbanística que 
regula les intervencions en aquest espai, hi ha força habitatges buits o en mal estat de conservació que 
generen problemes socials i ambientals i són un fre a la revitalització del barri antic i al seu potencial 
comercial (d’acord amb la línia estratègica anterior). En els barris de la perifèria, en canvi, la baixa 
diversitat d’usos urbans, molt residencials, provoca un dèficit d’equipaments i serveis important; i en certs 
casos també cal intervenir per evitar la consolidació de barris marginals perifèrics que no ajuden a la 
integració social de les persones nouvingudes o amb menys recursos econòmics creant una política de 
foment de l’habitatge social i la revitalització dels barris perifèrics. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 2 
Planificació i intervenció urbanística amb criteris de 
sostenibilitat 

PROGRAMA                 2.1 
Revisió del planejament amb una visió territorial 
supramunicipal 

ACCIÓ/PROJECTE      2.1.1 PLA ESPECIAL DE REGULACIÓ D’USOS DEL SÒL NO URBANITZABLE 

Àmbit:  Medi natural 

 

Estat d’implantació:  0 

 
Descripció:  
 
Els usos que es desenvolupen en el sòl no urbanitzable de la Bisbal estan poc protegits per la 
normativa actual i es troben en forta recessió davant la importància d’altres activitats econòmiques 
més rendibles, com la construcció. Això fa que molts d’aquests usos s’abandonin, o bé es 
desenvolupin de manera secundària i poc ordenada, fins al punt que sovint representen un problema 
per a la conservació del medi natural i rural: risc d’incendis forestals, contaminació dels rius i dels 
aqüífers derivada de l’activitat agrícola i ramadera,... Cal doncs, una millor gestió d’aquests usos, la 
qual es pot aconseguir, en part, a partir d’una revisió de la normativa del sòl no urbanitzable.  
 
Es proposa, doncs, l’elaboració d’un Pla Especial de regulació d’usos del sòl no urbanitzable que posi 
especial èmfasi en la protecció i conservació d’aquest sòl del municipi i que pot servir de base a la 
futura revisió del Pla General (vegeu l’acció següent). 
 

Grau de Prioritat:  
alta 

Termini d’implantació:  
curt 

Període d’execució:  
3-6 mesos 

Sectors implicats:  
Ajuntament 

Cost econòmic aproximat: 
18.000 � 

Fonts de finançament:  
Diputació de Girona 
Ajuntament 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
de la Generalitat de Catalunya 

Interrelació amb d’altres accions:  
2.1.2 

Indicadors de seguiment: 
Superfície del municipi inclosa en un espai protegit 
o amb algun grau de protecció i/o conservació 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 2 
Planificació i intervenció urbanística amb criteris de 
sostenibilitat 

PROGRAMA                 2.1 
Revisió del planejament amb una visió territorial 
supramunicipal 

ACCIÓ/PROJECTE      2.1.2 REVISIÓ DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA D’ACORD AMB 
EL PLA DIRECTOR TERRITORIAL DEL BAIX EMPORDÀ 

Àmbit:  Urbanisme 

 

Estat d’implantació: 0 

Descripció:  
 
L’actual normativa urbanística de la Bisbal és de l’any 1.982. Vint anys després, els objectius i el grau 
de desenvolupament del pla fan aconsellable una revisió, que consideri la nova normativa i la nova 
situació del municipi. Per això, cal iniciar una revisió del Pla de l’any 1.982, amb l’elaboració d’un Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) que afavoreixi la participació pública, incorpori els criteris 
ambientals i de sostenibilitat apareguts els darrers anys en forma de nova legislació o de noves 
tendències en l’ordenació del territori, faci especial atenció en la regulació dels usos en el sòl no 
urbanitzable, asseguri una funcionalitat ecològica mínima del riu Daró, i reguli els espais verds que són 
poc connexos.  
 
La revisió del pla haurà de fer-se d’acord amb el Pla Director Territorial del Baix Empordà que s’està 
desenvolupant des del Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DPTOP), una eina 
d’ordenació del territori d’abast supramunicipal. El Pla director és la figura de planejament urbanístic 
que ha de permetre com a principals aspectes:  
 
1. Concretar les infrastructures d’àmbit supramunicipal. 
2. Programar en un àmbit supramunicipal les polítiques de sòl i habitatge. 
3. Establir les mesures de protecció del sòl no urbanitzable. 
4. Determinar sobre la mobilitat de persones i mercaderies i el transport públic. 
5. Ajudar a aconseguir un desenvolupament urbanístic sostenible.     
 
Es considera important, doncs, intervenir tècnica i políticament, en la definició del propi Pla Director 
Territorial del Baix Empordà per tal d’aconseguir un Pla Director que asseguri una coherència i 
optimització en la gestió del sòl amb una visió territorial supramunicipal i des d’un punt de vista 
sostenibilista.  
 

Grau de Prioritat: Alta 
(prioritat alta en el procés de participació 
ciutadana) 

Termini d’implantació:  
Curt 

Període d’execució:  
1 any 

Sectors implicats:  
Ajuntament 

Cost econòmic aproximat: 
150.000 � 
 

Fonts de finançament:  
Ajuntament 
Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques. Generalitat de Catalunya 

Interrelació amb d’altres accions:  
2.1.1 
2.1.3 
4.1.1 

Indicadors de seguiment: 
Grau de satisfacció dels ciutadans amb la 
planificació del municipi (a través d’enquesta) 

 



Document III: Pla d’Acció Local  
Auditoria municipal i Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat de la Bisbal d’Empordà 

29 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA 2 
Planificació i intervenció urbanística amb criteris de 
sostenibilitat 

PROGRAMA                 2.1 
Revisió del planejament amb una visió territorial 
supramunicipal 

ACCIÓ/PROJECTE      2.1.3 ELABORAR UN CATÀLEG MUNICIPAL DE PROTECCIÓ DEL PAISATGE 
URBÀ I NATURAL 

Àmbit:  Urbanisme 

 

Estat d’implantació: 0,25 

Descripció:  
 
Tal i com preveu la Carta europea del paisatge (Florència, 2000) i la futura Llei de protecció del 
paisatge de Catalunya, els ajuntaments podran elaborar catàlegs i plans directors de protecció del 
paisatge. 
 
En aquesta línia es proposa que l’ajuntament treballi per catalogar tots els elements i espais d’interès 
paisatgístic i planifiqui la seva protecció, especialment les antigues xemeneies industrials. L’opció és 
que aquest catàleg  i planificació s’incorpori en el futur Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) 
del municipi (vegeu l’acció anterior) 
 
D’altra banda, i especialment al nucli antic, de manera prèvia a la consolidació de les rutes d’interès 
històrico-cultural (vegeu Acció 1.1.2 de la línia estratègica 1) cal realitzar una actualització dels 
elements catalogats i promoure actuacions de rehabilitació i millora dels elements patrimonials doncs 
alguns elements catalogats no tenen un bon estat de conservació (vegeu l’acció 2.3.1) 
 

Grau de Prioritat:  
alta 
 

Termini d’implantació:  
Curt-mig 

Període d’execució:  
3-6 mesos 

Sectors implicats:  
Ajuntament 

Cost econòmic aproximat: 
Inclòs en la revisió del POUM (acció anterior) 
 

Fonts de finançament:  
Inclòs en la revisió del POUM (acció anterior) 

Interrelació amb d’altres accions:  
1.1.2. 
2.1.2 
2.3.1 

Indicadors de seguiment: 
Percentatge d’elements catalogats 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 2 
Planificació i intervenció urbanística amb criteris de 
sostenibilitat 

PROGRAMA                 2.1 
Revisió del planejament amb una visió territorial 
supramunicipal 

ACCIÓ/PROJECTE      2.1.4 MILLORA DELS CAMINS  RURALS 

Àmbit:  Medi natural 

 

Estat d’implantació:  0,5 

Descripció:  
 
Actualment l’Ajuntament de La Bisbal d’Empordà compta amb un mapa d’usos reals del sòl que inclou 
una actualització de la xarxa de camins rurals existents. Es proposa, per tal d’intervenir en la millora 
d’aquests camins: 
 
- Inventariar la xarxa de camins. Els Consells Comarcals a petició dels Ajuntaments afectats poden 

inventariar la xarxa de camins rurals, determinant la titularitat pública o privada de cada camí (segons es 
contempla en el Decret 166/1998, de 8 de juliol, de regulació de l’accés motoritzat al medi natural); per 
tant, l’actualització de la xarxa de camins existent es podria complementar amb dades sobre la titularitat 
d’aquests a través de l’inventari. 

 
- Establir i executar un Pla d’arranjament i millora de camins rurals amb criteris de prevenció 

d’incendis forestals. L’arranjament dels camins es farà seguint les regulacions i especificacions establertes 
en la normativa urbanística que es preveu revisar i d’acord amb l’inventari realitzat. A més, a mesura que es 
realitzin les diferents actuacions de millora dels camins rurals és important adequar (en la mesura del 
possible) les característiques dels vials, al que fixen els articles 5 i 6 del Decret 241/1994, sobre 
condicionats urbanístics i de protecció contra incendis. Alhora de realitzar l’acondicionament de les pistes 
forestals com a mesura preventiva en cas d’incendis forestals, es proposa: 

§ Contactar amb la Regió d’Emergències de Girona i amb l’ADF Gavarres nord per decidir quines 
són les pistes forestals a arranjar 
§ Sol·licitar la corresponent subvenció 
§ Executar les obres planificades 

 

Grau de Prioritat:  
mitjana 

Termini d’implantació:  
mitjana 

Període d’execució:  
Inventari: puntual 
Arranjament camins: continuat 

Sectors implicats:  
Consell Comarcal del Baix Empordà 
Parc de Bombers de La Bisbal d'Empordà (Regió 
d'Emergències de Girona)  
ADF Gavarres 

Cost econòmic aproximat: 
50.000 �/any (manteniment xarxa camins) 
 

Fonts de finançament:  
Ajuntament 
Consell Comarcal del Baix Empordà  (inventari) 
Diputació de Girona (manteniment camins) 

Interrelació amb d’altres accions:  Indicadors de seguiment: 
Quilòmetres lineals de camins arranjats/any 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 2 
Planificació i intervenció urbanística amb criteris de 
sostenibilitat 

PROGRAMA                 2.2 
Incorporació de criteris ambientals en les intervencions 
urbanístiques municipals 

ACCIÓ/PROJECTE      2.2.1 VETLLAR I AMPLIAR ELS REQUERIMENTS AMBIENTALS EN EL 
MOMENT D’ENCÀRREC I ADJUDICACIÓ D’OBRES MUNICIPALS 

Àmbit:  Urbanisme 

 

Estat d’implantació: 0,50 

Descripció:  
 
Donat l’alt nombre d’intervencions previstes en obres de millora d’equipaments i obra pública 
d’urbanització de vials i places  es creu convenient l’establiment de requeriments  ambientals  alhora 
d’adjudicar-les.  
 
Els requeriments ambientals  en edificis s’adreçarien a aspectes com l’orientació, l’aïllament, l’ús de 
materials, les instal·lacions, gestió dels residus, etc.  
 
En canvi, en obres a la via pública els requeriments s’adreçarien a aspectes com la generació de soroll 
i pols, les característiques del paviment (vegeu l’acció 4.2.1) o de l’enllumenat i el mobiliari urbà a 
instal·lar,....  En aquest aspecte concret existeix la necessitat de renovar l’enllumenat de Nadal (vegeu 
l’acció 6.2.1) i també d’aprofundir en la gestió del verd urbà (vegeu l’acció següent). 
 

Grau de Prioritat:  
mitjana 

Termini d’implantació:  
curt 

Període d’execució:  
continuat 

Sectors implicats:  
Ajuntament 

Cost econòmic aproximat: 
Organitzatiu i/o tècnic 

Fonts de finançament:  
Ajuntament 

Interrelació amb d’altres accions:  
2.2.2 
4.2.1 
6.2.1 

Indicadors de seguiment: 
-- 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 2 
Planificació i intervenció urbanística amb criteris de 
sostenibilitat 

PROGRAMA                 2.2 
Incorporació de criteris ambientals en les intervencions 
urbanístiques municipals 

ACCIÓ/PROJECTE      2.2.2 IMPULSAR UNA GESTIÓ DEL VERD URBÀ AMB CRITERIS 
AMBIENTALS 

Àmbit:  Medi natural i urbanisme 

 

Estat d’implantació: 0,25 

Descripció:  
 
La gestió del verd urbà podria planificar-se i incorporar nous criteris ambientals. Per tal d’impulsar una 
jardineria sostenible cal donar prioritat a:  
 

- Una jardineria pensada per afavorir l’estada i el passeig dels habitants, que faciliti el pas per les voreres 
o faci ombra (en el cas dels arbres viaris). 

- L’elecció d’espècies autòctones i espècies apropiades al clima mediterrani. 
- Programa d’esporga selectiva, reduint al màxim la poda dels arbres i evitant l’elecció d’espècies que 

requereixin una esporga excessiva. 
- Programa de defensa fitosanitària  aplicant criteris selectius. 
- Programa de rec basat en criteris d’eficiència, regulant els horaris de rec a les hores de menys sol. 
- Aprofitament d’aigües pluvials per al rec. 
- Recollida selectiva i valorització de les restes vegetals (a través de la futura deixalleria o de la trituració 

de les restes de poda in situ).  
- Control de qualitat del material verd subministrat per assegurar que se serveix en condicions òptimes. 
- Aplicar mesures de protecció d’arbres i espais verds davant la construcció de voreres, guals i altres 

obres a la via pública. 
 

Grau de Prioritat:  
Alta 

Termini d’implantació:  
Curt 

Període d’execució:  
Continuat 

Sectors implicats:  
Ajuntament 

Cost econòmic aproximat: 
Organitzatiu i/o tècnic 

Fonts de finançament:  
Ajuntament 

Interrelació amb d’altres accions:  
2.2.1 

Indicadors de seguiment: 
Superfície de verd urbà/habitant 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 2 
Planificació i intervenció urbanística amb criteris de 
sostenibilitat 

PROGRAMA                 2.3 Revitalització del nucli antic i impuls de l’habitatge social 

ACCIÓ/PROJECTE      2.3.1 CATÀLEG DEL GRAU D’OCUPACIÓ D’HABITATGES I DEL SEU ESTAT 
DE CONSERVACIÓ 

Àmbit:  Habitatge -qualitat de vida 

 

Estat d’implantació: 0 

Descripció:  
 
El grau d’ocupació d’habitatges, especialment al centre és especialment baix  (s’estima que al voltant 
del 14% del parc total d’habitatges està desocupat), per això es proposa iniciar tota una sèrie 
d’actuacions encaminades a ocupar habitatges que actualment es torben desocupats, començant per 
l’elaboració d’un Catàleg del grau d’ocupació dels habitatges i del seu estat de conservació.  
 
El catàleg ha de permetre conèixer: 
 

- la quantitat real d’habitatge buit. 
- la seva localització (cal veure si es concentra en barris o carrers del municipi). 
- els motius pels quals es troba vacant (futura ocupació, manca de condicions,...). 
- característiques (superfície, el grau de conservació, instal·lacions actuals) i la necessitat d’obres per tal 

de ser habitable i el seu cost aproximat. 
- la disponibilitat del propietari per llogar l’habitatge (el pot llogar però a un preu massa baix, per llogar-lo 

caldria realitzar obres però no en vol fer,...). 
 
A partir del catàleg es podrà actuar amb conseqüència i valorar la possibilitat de negociar amb els 
propietaris d’immobles i actuar per tal de facilitar l’accés a l’habitatge de lloguer als joves i col·lectius 
desfavorits a través de l’intermediació per part de l’Ajuntament o els serveis socials, per exemple.  
 
D’altra banda, amb l’elaboració del catàleg, es podran detectar anomalies en l’ús actual dels 
habitatges i dels locals, especialment els lloguers excessivament barats en habitatges en mal estat que 
porten a situacions límit d’habitabilitat. Aquest és un aspecte que preocupava especialment als 
assistents als fòrums de debat del procés de participació ciutadana de l’Agenda 21 Local.  
 

Grau de Prioritat: alta 
 

Termini d’implantació: curt 
 

Període d’execució:  
3 mesos 

Sectors implicats:  
Ajuntament 

Cost econòmic aproximat: 
6.000 � 

Fonts de finançament:  
Ajuntament 
Departament de medi ambient i habitatge, 
Generalitat de Catalunya 

Interrelació amb d’altres accions:  
2.3.2 

Indicadors de seguiment: 
Grau d’ocupació dels habitatges 
Estat de conservació dels habitatges 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 2 
Planificació i intervenció urbanística amb criteris de 
sostenibilitat 

PROGRAMA                 2.3 Revitalització del nucli antic i impuls de l’habitatge social 

ACCIÓ/PROJECTE      2.3.2 IMPULS DE LA REHABILITACIÓ D’EDIFICIS AL CENTRE HISTÒRIC 

Àmbit: Habitatge -qualitat de vida 

 

Estat d’implantació: 0,25 

Descripció: 
  
La rehabilitació és clau per aconseguir una dinamització comercial i cultural del nucli antic. No és 
suficient regular a través d’un pla especial les actuacions al nucli antic sinó que cal una política activa 
en aquest sentit. Es considera important completar les actuacions en adquisició i reformes al patrimoni 
públic que ja realitza l’Ajuntament, amb actuacions adreçades a patrimoni d’interès en mans privades. 
 
És per això, que es proposa la creació d’un servei municipal que vetlli per aquest objectiu a través de la 
informació continuada als propietaris dels immobles i la tramitació d’ajuts existents adreçats a la 
rehabilitació de façanes i habitatges al nucli antic que és competència de la Generalitat de Catalunya i 
que es gestiona mitjançant el Pla Català Habitatge 2002-2007, o d’ajuts nous, com per exemple 
endegar una línia de crèdits a baix interès en aquest sentit.  
 

Grau de Prioritat: alta 
(sorgit en el procés de participació ciutadana) 
 

Termini d’implantació:  
curt 

Període d’execució:  
continuat 

Sectors implicats:  
Ajuntament 
Sector privat 

Cost econòmic aproximat: 
Servei d’informació: Organitzatiu i/o tècnic 
Sistema d’ajudes anuals : endegar una línia de 
crèdits a baix interès  

Fonts de finançament:  
Ajuntament 
Departament de medi ambient i habitatge, 
Generalitat de Catalunya 
Sector privat 

Interrelació amb d’altres accions:  
2.1.3 
2.3.1 

Indicadors de seguiment: 
Nombre d’habitatges rehabilitats/any 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 2 
Planificació i intervenció urbanística amb criteris de 
sostenibilitat 

PROGRAMA                 2.3 Revitalització del nucli antic i impuls de l’habitatge social 

ACCIÓ/PROJECTE      2.3.3 FOMENT DE L’ACCÉS DE LA POBLACIÓ A L’HABITATGE 

Àmbit:  Habitatge -qualitat de vida 

 

Estat d’implantació: 0,25 

Descripció:  
 
L’accessibilitat a l’habitatge es considera un aspecte clau, tant per mantenir la cohesió social com per 
assegurar un ús racional del territori. En aquest sentit és important apostar de manera decidida per 
facilitar l’accés a l’habitatge per als diferents sectors de població i promovent l’habitatge protegit i 
l’habitatge de lloguer. Les principals estratègies de foment de l’habitatge a la població poden ser les 
següents:  
 

- Foment de l’habitatge protegit i d’habitatge de protecció privada a preu taxat . Un habitatge 
protegit és aquell que rep aquesta qualificació per part de l'Administració perquè s'ajusta a una sèrie de 
requisits tècnics prefixats i perquè no supera uns preus màxims fixats per llei. Aquesta qualificació permet 
que els compradors es beneficiïn d’una sèrie d’ajuts que les administracions públiques proporcionen per 
facilitar l’accés a l’habitatge. Existeixen diferents modalitats possibles de promoció d’habitatge protegit 
(promoció pública, convenis amb cooperatives, promocions privades). És necessària una continuïtat en  
L’oferta d’habitatge social i, per tant, es proposa l’establiment, amb els promotors privats, de quotes 
d’habitatges de protecció oficial en noves urbanitzacions d’acord amb les previsions de la nova Llei 
d’Urbanisme de Catalunya segons la qual cal reservar el 20% del nou sostre residencial a habitatge de 
protecció pública.També es proposa comptar amb reserves de sòl que permetin ajustar la demanda 
potencial d’habitatges a l’oferta, de manera que anualment es puguin posar al mercat certa quantitat 
d’habitatges de forma permanent i no de forma puntual en el moment en que es realitza una promoció 
de cop.   

- A partir d’un coneixement precís del cens d’habitatges buits a la Bisbal (vegeu l’acció 2.3.1), es proposa 
impulsar polítiques municipals que incentivin l’ocupació dels habitatges buits . Aquesta estratègia es 
pot concretar en ajudes fiscals encaminades a l’arranjament dels habitatges vacants i el foment del seu 
lloguer els habitatges1,  

- Promoció d’habitatges de lloguer, incentivant als propietaris i promotors, perquè s’acullin al Pla de 
promoció d’habitatges per a la gent jove.  

Grau de Prioritat: alta 
(prioritat alta en el procés de participació 
ciutadana) 

Termini d’implantació: mitjà 
 

Període d’execució:  
Continuat 

Sectors implicats:  
Ajuntament  
Promotors i constructors 

Cost econòmic aproximat: 
Sense valorar 
 

Fonts de finançament:  
Ajuntament  
Promotors i constructors 
Departament de medi ambient i habitatge, 
Generalitat de Catalunya 
Iniciativa privada  

Interrelació amb d’altres accions: -- 
 

Indicadors de seguiment: 
Oferta d’habitatge protegit/any 

 

                                            
1 Hi ha experiències locals de rehabilitació d’habitatges i foment del lloguer per exemple a Vilafranca del 
Penedès  
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1.4.3. Línia 3: Intervenció integral en el riu Daró al seu pas pel municipi 
 
En els darrers anys s’ha dut a terme un Programa de Conservació i de Neteja de lleres, en especial al riu 
Daró, a la riera de Vulpellac i a diversos recs que drenen la geografia bisbalenca propera al nucli urbà. Tot 
i així, encara és deficient l’estat ecològic del riu Daró, especialment al seu pas pel nucli urbà. Existeix un 
perill d’extinció d’algunes espècies de peixos autòctons, dels que destaquem l’espinós, que troba en 
aquest riu un dels únics punts coneguts de reproducció a Catalunya. La seva adequació i manteniment no 
és suficient, s’observa la necessitat de millorar la integració del riu Daró al conjunt de la ciutat i 
d’assegurar-ne un adequat estat ecològic. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 3 Intervenció integral en el riu Daró al seu pas pel municipi 

PROGRAMA                 3.1 Intervenció integral en el riu Daró al seu pas pel municipi 

ACCIÓ/PROJECTE      3.1.1 PLA ESPECIAL DEL RIU DARÓ AL SEU PAS PER LA BISBAL 
D’EMPORDÀ 

Àmbit:  Medi natural - qualitat de vida - turisme 

 

Estat d’implantació: 0,25 

Descripció:  
 
Avui en dia, el pas del riu Daró pel nucli urbà de La Bisbal d’Empordà no es correspon amb l’aspecte 
que hauria de presentar un curs fluvial. El riu es troba canalitzat, i habitualment, degut a que no 
acostuma a portar aigua, el llit es fa servir d’aparcament (amb el risc que això suposa en cas de 
riuada).  Recuperar aquest espai fluvial urbà representaria un important assoliment per als bisbalencs, 
no solament des del punt de vista ecològic o paisatgístic, sinó també des del punt de vista social: el riu 
i el seu entorn podrien esdevenir un lloc interessant per anar a passejar, descansar a l’ombra dels 
arbres o fer esport. 
  
Per això es proposa l’elaboració  d’un Pla Especial del riu Daró que contempli: 
  

- Millora de la integració urbana del riu. Aquesta millora passa, en primer lloc, per evitar que el llit del 
riu continuï utilitzant-se com a zona d’aparcament (veure acció 4.1.4), per actuar en la millora de les 
façanes que donen directament al riu, per millorar el passeig actual per tal que no doni l’esquena al riu i 
per  revegetar els marges amb espècies autòctones (no cal utilitzar arbres i arbusts que puguin 
representar un problema en cas de riuada, es pot treballar amb canyís, bogues...), i d’altres accions que 
adeqüin i millorin l’espai del riu al seu pas pel nucli urbà. 

 
- Millora i conservació dels espais naturals i ecològics del riu. Aigües avall i amunt del seu pas pel 

municipi, el riu Daró presenta un estat de conservació força degradat, tot i que en conjunt l’espai encara 
manté possibilitats de ser restaurat, tant per millorar en l’aspecte ecològic (principalment com a 
connector biològic entre les muntanyes de Gavarres, al sud, i la plana agroforestal del nord) com per 
facilitar el seu ús com a espai de lleure (passejades, fer esport...). A més a més, el riu manté un interès 
biològic important al conservar encara algunes basses naturals. 

 

Grau de Prioritat: alta 
(prioritat alta en el procés de participació 
ciutadana) 

Termini d’implantació:  
Curt 

Període d’execució:  
6 mesos 

Sectors implicats:  
Ajuntament 
Agència Catalana de l’Aigua  

Cost econòmic aproximat: 
Elaboració del Pla Especial: 12.000-30.000� 
 

Fonts de finançament:  
Ajuntament 
Agència Catalana de l’Aigua 
FEDER 

Interrelació amb d’altres accions:  
4.1.4 
3.1.2 

Indicadors de seguiment: 
Grau de satisfacció dels ciutadans amb l’entorn del 
riu (a través d’enquesta) 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 3 Intervenció integral en el riu Daró al seu pas pel municipi 

PROGRAMA                 3.1 Intervenció integral en el riu Daró al seu pas pel municipi 

ACCIÓ/PROJECTE      3.1.2 FOMENTAR L’ÚS SOCIAL I TURÍSTIC DEL RIU 

Àmbit:  Medi natural - qualitat de vida - turisme 

 

Estat d’implantació:  0,25 

Descripció:  
 
La Bisbal d’Empordà encara viu molt d’esquenes al riu, per això es proposa, a banda d’adequar i 
millorar aquest espai (desenvolupant el pla especial de l’acció anterior), de fomentar-ne el seu ús 
social i turístic.  
 
Per tal de facilitar l’ús social del riu, caldrà adequar i mantenir, a banda i banda del seu curs, camins 
per fer a peu o en bicicleta, sense que això suposi un impacte important sobre la vegetació i la fauna. 
Des del Consell Comarcal ja s’estan dissenyant algunes rutes i itineraris i, per tant, cal coordinar els 
esforços de totes les administracions intervenint sobre el mateix espai.  
 
L’adequació d’aquests camins per facilitar un ús social entorn del Daró ha d’incloure la seva 
senyalització, la ubicació d’àrees de descans ombrejades (amb taules i bancs, papereres i, a poder ser, 
aigua potable), la col·locació de passarel·les sobre el riu per poder fer itineraris circulars, etc. En 
aquest sentit, es podria demanar una Escola Taller adreçada a aquest conjunt d’actuacions que han de 
permetre fomentar l’ús social i turístic del riu.  
 
D’altra banda, es poden plantejar accions de voluntariat i/o escolars per tal de fer plantacions o altres 
accions al voltant del riu Daró que fomentin l’estudi i l’estima del riu i de la seva conca. A més a més, 
de donar continuïtat a la neteja de les lleres que ja es realitza actualment. 
 

Grau de Prioritat: alta 
 

Termini d’implantació: mitjana 
 

Període d’execució:  
1 any 
 

Sectors implicats:  
Ajuntament 
Escola Taller del Consell Comarcal del Baix 
Empordà  
Departament de. Treball de la Generalitat de 
Catalunya 

Cost econòmic aproximat: 
170.000 �/mòdul de l’Escola Taller per a les 
despeses de formació,  funcionament del projecte 
i contractació dels alumnes-treballadors, docents i 
la resta del personal. 
Algunes de les tasques les podria desenvolupar la 
pròpia brigada municipal d’obres 

Fonts de finançament:  
Ajuntament 
Escola Taller- Departament de Treball de la 
Generalitat de Catalunya 
Fons Social Europeu 

Interrelació amb d’altres accions:  
3.1.1 
3.1.3 

Indicadors de seguiment: 
Grau de satisfacció dels ciutadans amb l’entorn del 
riu (a través d’enquesta) 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 3 Intervenció integral en el riu Daró al seu pas pel municipi 

PROGRAMA                 3.1 Intervenció integral en el riu Daró al seu pas pel municipi 

ACCIÓ/PROJECTE      3.1.3 ASSEGURAR UN CABAL MÍNIM ECOLÒGIC 

Àmbit:  Medi natural- aigua 

 

Estat d’implantació: 0 

Descripció:  
 
Per aconseguir una millora general del riu Daró cal, d’una banda, assegurar un cabal mínim del riu, 
d’acord amb el seu règim mediterrani. En aquest sentit cal intervenir des de diferents àmbits: 
 

- mitjançant limitacions en les extraccions d’aigua 
- millorant la qualitat de l’aigua del riu (mitjançant el control de la contaminació per l’activitat agrícola i 

ramadera) (Vegeu la línia estratègica 6) 
- executant el projecte (si és finalment viable) de recircular les aigües de l’efluent de la Depuradora aigües 

amunt del riu per tal d’assegurar una lamina d’aigua permanent al seu pas pel municipi 
 

Grau de Prioritat: alta 
 

Termini d’implantació: mitjana 

Període d’execució:  
Continuat 

Sectors implicats:  
Ajuntament  
SEARSA 
Agència Catalana de l’Aigua 

Cost econòmic aproximat: 
Sense valorar 

Fonts de finançament:  
Ajuntament 
Agència Catalana de l’Aigua 

Interrelació amb d’altres accions:  
accions del programa 6.4 

Indicadors de seguiment:  
Índexs de qualitat ecològica i del bosc de ribera del 
riu Daró 
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1.4.4. Línia 4: Establiment d’un nou model de mobilitat urbana  
 
 
L’Ajuntament de La Bisbal d’Empordà ha d’apostar per la mobilitat sostenible, basada especialment en 
les persones que caminen o van amb bicicleta, impulsant criteris d’accessibilitat, d’eliminació de barreres 
físiques i arquitectòniques i de priorització de les zones per a vianants. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 4 Establiment d’un nou model de mobilitat urbana  

PROGRAMA                 4.1 
Transició cap a una mobilitat sostenible: pacificació del 
transit, accessibilitat, transport públic....   

ACCIÓ/PROJECTE      4.1.1 PARTICIPAR EN LA DEFINICIÓ DEL TRAÇAT DE LA FUTURA VARIANT  

Àmbit:  Mobilitat 

 

Estat d’implantació:  0,25 

Descripció:  
 
La carretera C-66 que travessa el nucli urbà de NW a SE, implica el trànsit de vehicles de mercaderies 
perilloses i l’elevada densitat poblacional en certes èpoques de l’any esdevenen en situacions de risc 
 
La definició, concreció i aprovació del traçat de la variant C-66 és una acció prioritària que condiciona 
en bona part la reorganització del trànsit rodat. Es reforça el posicionament de fer la variant sud 
(davant de l’opció de fer el traçat nord) amb un menor impacte ambiental i una major cohesió urbana.  
 
El traçat definitiu de la variant és un dels aspectes que quedaran reflectits al Pla Director Territorial del 
Baix Empordà que s’està desenvolupant des del Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
(DPTOP), motiu pel qual és important, tal i com s’ha proposat a l’acció 2.1.2, intervenir en la seva 
elaboració i concreció. 
 

Grau de Prioritat: alta 
 

Termini d’implantació: curt 
 

Període d’execució:  
Continuat 

Sectors implicats:  
Ajuntament 
Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques, Generalitat de Catalunya 

Cost econòmic aproximat: 
Organitzatiu i/o tècnic 

Fonts de finançament: Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques, Generalitat de 
Catalunya 

Interrelació amb d’altres accions:  
2.1.2 

Indicadors de seguiment: -- 

 



Document III: Pla d’Acció Local   
Auditoria municipal i Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat de la Bisbal d’Empordà 

42 

 
 

LÍNIA ESTRATÈGICA 4 Establiment d’un nou model de mobilitat urbana  

PROGRAMA                 4.1 
Transició cap a una mobilitat sostenible: pacificació del 
transit, accessibilitat, transport públic....   

ACCIÓ/PROJECTE      4.1.2 CONTROL DEL TRANSPORT DE MERCADERIES PERILLOSES DINS 
DEL MUNICIPI 

Àmbit:  Mobilitat 

 

Estat d’implantació:  0,25 

Descripció:  
 
L’existència actual de la carretera C-66 implica el pas de transit pesat pel centre del municipi i un risc 
associat al transport de mercaderies perilloses. Amb la variant s’ha de prohibir el transport de vehicles 
pesants i de mercaderies perilloses per dins del nucli, però mentrestant, aquesta situació fa necessari 
un control per part de la policia local de La Bisbal d’Empordà per tal de minimitzar-ne el risc associat a 
aquest fet. Es proposa: 
 
§ Planificar un control de la Policia local dels camions de pas amb transport de mercaderies perilloses (obligant 

a informar prèviament del seu pas pel municipi) 
§ Informar/sancionar els conductors infractors que no respectin l’establert per la policia local 
§ Finalitzar els controls o planificar-ne de més espaiats en el temps segons els resultats obtinguts amb 

l’objectiu que únicament hi hagi trànsit de camions de càrrega–descàrrega.  
 
Totes les actuacions que es planifiquin en aquest àmbit han d’estar coordinades a través d’un pla de 
protecció civil municipal, com són els plans bàsics d'emergència, els plans d'actuació i els plans 
específics (respectant l'estructura fixada en el Decret 210/1999, de 27 de juliol, pel qual s'aprova 
l'estructura del contingut per a l'elaboració i l'homologació dels plans de protecció civil municipals). Els 
plans de protecció civil són eines de planificació que estableixen el funcionament i l'organització dels 
recursos humans i materials per millorar la resposta davant d'emergències o risc greu. 
 

Grau de Prioritat:  alta Termini d’implantació:  curt 

Període d’execució:  
subjecte a la construcció de la variant 
 

Sectors implicats:  
Policia local 
Departament d’Interior. Generalitat de Catalunya 
Parc de Bombers de La Bisbal d'Empordà (Regió 
d'Emergències de Girona)  

Cost econòmic aproximat: 
Organitzatiu i/o tècnic 
 

Fonts de finançament:  
Departament d’Interior. Generalitat de Catalunya 
Ajuntament 

Interrelació amb d’altres accions:  
4.1.1 

Indicadors de seguiment: 
-- 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 4 Establiment d’un nou model de mobilitat urbana  

PROGRAMA                 4.1 
Transició cap a una mobilitat sostenible: pacificació del 
transit, accessibilitat, transport públic....   

ACCIÓ/PROJECTE      4.1.3 TRANSFORMAR L’EIX (AIGÜETA-AV.VOLTES-SIS D’OCTUBRE) COM 
UN CARRER URBÀ COMERCIAL  

Àmbit:  Mobilitat- qualitat de vida 

 

Estat d’implantació: 0 

Descripció:  
 
Aprofitant la construcció del vial i de la futura variant, es proposa la transformació de l’eix urbà 
(C/aigüeta - Av.Voltes - C/Sis d’octubre) en un eix de caire urbà i facilitar, així, una major cohesió 
urbana tot reforçant el seu caràcter comercial. Per això, cal aplicar mesures de pacificació del trànsit i 
permeabilitat d’aquest eix com, per exemple: 
 

- reduir la velocitat de pas dels vehicles 
- incrementar el nombre de passos per a vianants i fer-los elevats 
- eixamplar voreres 
- enjardinar voreres 
- buscar zones d’aparcament properes per permetre descongestionar de cotxes el vial i permetre el seu 

accés fàcil a peu 
- etc. 
 

Es proposa l’elaboració del projecte executiu que pugui fer realitat aquesta transformació. D’altra 
banda la transformació d’aquest eix ha d’anar molt coordinada amb l’estudi de recorreguts a peu que 
està elaborant el consistori. 
 

Grau de Prioritat: alta 
(prioritat alta en el procés de participació 
ciutadana) 

Termini d’implantació:  
mitjà 

Període d’execució:  
Condicionat a l’execució de la variant 

Sectors implicats:  
Ajuntament 

Cost econòmic aproximat: 
Sense valorar 
 

Fonts de finançament:  
Ajuntament 
Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques, Generalitat de Catalunya 

Interrelació amb d’altres accions:  
4.1.1 

Indicadors de seguiment: -- 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 4 Establiment d’un nou model de mobilitat urbana  

PROGRAMA                 4.1 
Transició cap a una mobilitat sostenible: pacificació del 
transit, accessibilitat, transport públic....   

ACCIÓ/PROJECTE      4.1.4 PLA D’APARCAMENTS  

Àmbit:  Mobilitat 

 

Estat d’implantació:  0,5 

Descripció:  
 
Actualment s’han inicial algunes accions concretes per millorar la circulació i l’aparcament a La Bisbal 
d’Empordà, per exemple, s’ha habilitat un nou aparcament de vehicles pesants i autocars que els 
permet estacionar fora dels vials del municipi. 
 
L’augment de la planificació i la regulació dels aparcaments és necessària per tal de disposar d’un 
poble més agradable i amb una major qualitat de l’espai urbà públic. Es proposa dissenyar un pla 
d’aparcaments que contempli: 
 

- Anàlisi de l’oferta actual d’estacionaments i les necessitats actuals. 
- Estimació de les necessitats futures d’aparcament. 
- L’establiment d’una xarxa d’aparcaments de cotxes i vehicles pesants dissuasoris, especialment al sector 

de l’Aigüeta que permeti l’accés a peu fins al nucli antic, passant per la zona comercial. 
- Evitar i prohibir els aparcaments al riu Daró. 
- La regulació dels aparcaments en superfície.  
- Regular les zones de càrrega i descàrrega. 
- La regulació de les places mínimes d’aparcament en els nous habitatges. 
- Definir l’abast de la zona d’estacionament limitat.  
- Delimitar les zones d’aparcament públic en calçada.  

 
 

Grau de Prioritat: alta 
(prioritat alta en el procés de participació 
ciutadana) 

Termini d’implantació:  
mitjana 

Període d’execució:  
Elaboració del Pla: puntual, 3 mesos 
Implantació del Pla: continuat 

Sectors implicats:  
Ajuntament 

Cost econòmic aproximat: 
Organitzatiu i/o tècnic 
En cas de contractació l’elaboració del pla:  
12.000 � 
 

Fonts de finançament:  
Ajuntament 

Interrelació amb d’altres accions:  
2.1.2 

Indicadors de seguiment: 
Nombre de nous aparcaments/any 



Document III: Pla d’Acció Local  
Auditoria municipal i Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat de la Bisbal d’Empordà 

45 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA 4 Establiment d’un nou model de mobilitat urbana  

PROGRAMA                 4.1 
Transició cap a una mobilitat sostenible: pacificació del 
transit, accessibilitat, transport públic....   

ACCIÓ/PROJECTE      4.1.5 MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT PER A PERSONES AMB MOBILITAT 
REDUÏDA 

Àmbit:  Mobilitat i accessibilitat 

 

Estat d’implantació:  0,5 

Descripció:  
 
El Codi d’Accessibilitat de Catalunya obliga a tots els ens locals a elaborar plans especials d’actuació 
per tal d’adaptar les vies públiques, els parcs i els altres espais i edificis d’ús públic a les normes 
d’accessibilitat pensant, especialment, amb les persones amb mobilitat reduïda.  
 
D’altra banda, l’Ajuntament de La Bisbal d’Empordà està promovent la renovació total dels vials del 
municipi per fases, executant les obres per sectors, sobre els que s’actua en diferents àmbits: 
renovació de xarxes de proveïment i clavegueram, soterrament de línies elèctriques, eixamplament de 
voreres, renovació del mobiliari urbà,...  
 
Es proposa, d’una banda, que en la renovació dels vials que ja està prevista i que es preveu completar 
en els propers 5 anys, abarcant la totalitat del municipi, s’apliqui el codi d’accessibilitat de Catalunya: 
adequant la ubicació del mobiliari urbà renovat, realitzant passos elevats per a vianants, rampes, etc. 
La rehabilitació del pont vell ja contempla, per exemple, una bona accessibilitat. I d’altra banda, que es 
facin accessibles tots els edificis públics, tant els nous com els existents executant les obres que siguin 
necessàries sempre que les obres no suposin la pèrdua de valor arquitectònic. 
 
 

Grau de Prioritat:  
alta 

Termini d’implantació:  
mitjana 

Període d’execució:  
Continuat 

Sectors implicats:  
Ajuntament 

Cost econòmic aproximat: 
Organitzatiu i/o tècnic 

Fonts de finançament: 
Ajuntament 
ONCE 

Interrelació amb d’altres accions: 4.1.2. Indicadors de seguiment: 
Nombre d’edificis accessibles/total d’edificis públics 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 4 Establiment d’un nou model de mobilitat urbana  

PROGRAMA                 4.1 
Transició cap a una mobilitat sostenible: pacificació del 
transit, accessibilitat, transport públic....   

ACCIÓ/PROJECTE      4.1.6 MILLORA DEL TRANSPORT PÚBLIC I EL SERVEI DE TAXIS 

Àmbit:  Mobilitat 

 

Estat d’implantació: 0,25 

Descripció:  
 
Es proposen tres actuacions concretes:  
 

- D’una banda, incrementar la freqüència del nombre d’autobusos per unir La Bisbal d’Empordà i l’estació de 
ferrocarril de Flaçà i coordinar els horaris entre l’oferta d’autobusos i RENFE. Caldria un estudi de viabilitat 
d’aquest servei. L’alternativa seria alterar el servei actual ofert per SARFA per tal que l’arribada a Flaçà estigui 
més coordinada amb els horaris de Renfe, fet que suposaria canviar els horaris a tots els municipis de la zona on 
fa parada. 

- Per altra banda, incrementar la informació i les llicències de taxis per evitar situacions de falta de disponibilitat 
d’aquest servei, fet que és avui en dia motiu de queixa reiterada per part dels usuaris, tant la falta de servei com 
d’informació al respecte. 

- I finalment, estudi de la viabilitat sobre alternatives de transport públic: l’anell ferroviari Palamós, La Bisbal 
d’Empordà, Girona i Sant Feliu de Guíxols.  

 

Grau de Prioritat: alta 
(prioritat alta en el procés de participació 
ciutadana) 

Termini d’implantació: mitjana 

Període d’execució:  
Continuat 

Sectors implicats:  
Ajuntament 
Consell Comarcal del Baix Empordà 
SARFA 

Cost econòmic aproximat: 
Sense valorar 

Fonts de finançament:  

Interrelació amb d’altres accions:  Indicadors de seguiment: 
Nombre d’usuaris del transport públic i el servei de 
taxis/any 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 4 Establiment d’un nou model de mobilitat urbana  

PROGRAMA                 4.2 
Reducció de la contaminació i el soroll ambiental a la xarxa 
viaria 

ACCIÓ/PROJECTE      4.2.1 APLICAR PAVIMENTS POROSOS O DRENANTS EN LA RENOVACIÓ 
DELS VIALS MÉS FREQÜENTATS  

Àmbit:  Mobilitat 

 

Estat d’implantació: 0,25 

Descripció:  
 
El carrer de l’Aigüeta, Jaume II i l’avinguda Prat de la Riba són les vies urbanes més transitades de La 
Bisbal d’Empordà, tant pel que fa al trànsit de turismes i motocicletes, com pel que fa a vehicles 
pesants. En aquesta acció es proposa utilitzar paviment porós, permeable com a mesura -entre d’altres 
coses- de reducció del soroll emès (de fins a 5 dBA).  
 
Actualment la ciutat disposa d’un tram d’aquest paviment, concretament al carrer d’en Vinyoles, el 
qual forma part del vial de circumvalació que és a punt d’entrar en servei. 
 
Altrament s’ha dut a terme una prova experimental per usar pneumàtics reciclats com a material 
asfàltic en un tram de la carretera comarcal B-140 de Sabadell a Palau de Plegamans. Aquest material 
-mescla de cautxú de pneumàtics usats i betum- augmenta l’adhesió dels vehicles al rodament i 
ofereix un paviment més flexible, a l’hora que permet reduir el soroll provocat pel trànsit, incrementa la 
durabilitat del paviment i impedeix la formació de capes de gel quan hi ha certa fluïdesa de trànsit. 
 
Per altra banda, dins el programa ACUSFERM, promogut per la Direcció General de Qualitat Ambiental 
de la Generalitat de Catalunya, s’estableixen uns criteris tècnics d’aplicació de capes de rodament per 
reduir el soroll ambiental. Per a la xarxa viària urbana i les travessies urbanes es recomana posar una 
capa de rodadura de 2 a 3 centímetres del tipus dens microaglomerat discontinu. Aquest tipus de ferm 
es caracteritza per ser una mescla bituminosa amb una elevada macrotextura, tenir un percentatge de 
forats del 6-8 %, tenir una durabilitat similar als ferms convencionals i ser resistent als esforços 
tangencials. 
 
L’aplicació d’aquesta acció es durà a terme mitjançant un recobriment amb capes drenats sobre el 
ferm preexistent en el moment en què calgui la realització d’obres de manteniment d’aquests vials tant 
transitats que, com s’ha comentat anteriorment, s’efectua per zones del municipi coincidint amb la 
renovació de tot l’espai públic. 
  

Grau de Prioritat: mitjana Termini d’implantació: mitjà 

Període d’execució:  
Continuat 

Sectors implicats:  
Ajuntament  

Cost econòmic aproximat:  
Variable en funció de les obres previstes (costos 
d’uns 8,5 �/m2 ) 

Fonts de finançament:  
Ajuntament 

Interrelació amb d’altres accions:  
2.2.1 
 

Indicadors de seguiment: 
Quilòmetres de carrers amb paviment antisoroll 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 4 Establiment d’un nou model de mobilitat urbana  

PROGRAMA                 4.2 
Reducció de la contaminació i el soroll ambiental a la xarxa 
viaria 

ACCIÓ/PROJECTE      4.2.2 CONTINUAR LES CAMPANYES DE CONTROL DE SOROLL DELS 
VEHICLES I AFEGIR EL CONTROL DE FUMS 

Àmbit:  Contaminació atmosfèrica, soroll i 
educació 

 

Estat d’implantació: 0,75 

Descripció:  
 
Fins al moment l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà ha realitzat controls de soroll a motocicletes en 
diferents campanyes puntuals per part de la policia local. 
 
Es proposa continuar amb les campanyes de control de soroll i augmentar-les, si és possible, al control 
de fums, tot ampliant l’espectre de vehicles controlats. A més, es recomana que una vegada es disposi 
de les dades de la campanya de control l’Ajuntament en faci difusió al conjunt de la població. 
L’objectiu de les campanyes de control son, d’una banda, dissuadir als propis conductors que realitzen 
una conducció sorollosa i, d’altra banda, esdevenir un element de conscienciació davant la resta de la 
població. 
 

Grau de Prioritat: alta 
(prioritat alta en el procés de participació 
ciutadana) 

Termini d’implantació: curt 

Període d’execució:  
Continuat (1-2 campanyes/any) 

Sectors implicats:  
Ajuntament 

Cost econòmic aproximat: 
Organitzatiu i/o tècnic 
 

Fonts de finançament:  
Ajuntament 

Interrelació amb d’altres accions: -- Indicadors de seguiment:  
Nombre de campanyes/any 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 4 Establiment d’un nou model de mobilitat urbana  

PROGRAMA                 4.2 
Reducció de la contaminació i el soroll ambiental a la xarxa 
viaria 

ACCIÓ/PROJECTE      4.2.3 PROGRAMA EDUCATIU DE MOBILITAT SOSTENIBLE A LES ESCOLES 

Àmbit:  Mobilitat-educació 

 

Estat d’implantació: 0,75 

Descripció:  
 
Es proposa iniciar un programa educatiu en relació a la mobilitat a les diferents escoles del municipi. 
Aquest programa consistirà d’una primera fase d’anàlisi dels hàbits i camins escolars, i una segona on 
s’establiran mesures de pacificació del trànsit (recorreguts més segurs i agradables, millora de 
l’entorn,...), que l’Ajuntament es comprometrà a fer amb la col·laboració de la policia local. Aquest 
projecte s’ha realitzat amb èxit a d’altres municipis catalans i ha ajudat a incentivar un canvi d’hàbits 
alhora d’accedir i recollir els nens a les escoles. 
 
 

Grau de Prioritat: mitjana Termini d’implantació: mitjà 

Període d’execució:  
1 curs educatiu 

Sectors implicats:  
Ajuntament. Policia local 
Escoles del municipi 

Cost econòmic aproximat: 
Fase anàlisi: 3.000 �/escola 

Fonts de finançament:  
Diputació de Girona, CILMA 
Ajuntament 
 

Interrelació amb d’altres accions: -- Indicadors de seguiment: 
Nombre de camins escolars segurs 
Nombre d’escolars que accedeixen a peu o amb 
bicicleta a l’escola (a través d’enquesta) 
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1.4.5. Línia 5: Dotar la ciutat de serveis i equipaments adreçats al benestar  
 
El grau d’acceptació de les iniciatives municipals és molt major si abans s’exposa i es consensua a través 
dels mitjans de diàleg existents avui en dia, des de les tradicionals notícies en mitjans de comunicació 
fins a les noves tecnologies d’internet. En aquesta línia es proposen diferents accions en el camp socio-
cultural sempre partint que la participació de les entitats i sectors del municipi és clau per l’èxit de totes 
les iniciatives.  
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LÍNIA ESTRATÈGICA 5 
Dotar la ciutat de serveis i equipaments adreçats al 
benestar 

PROGRAMA                 5.1 Programa d’equipaments 

ACCIÓ/PROJECTE      5.1.1 PLA DE GESTIÓ I ÚS DELS EQUIPAMENTS MUNICIPALS 

Àmbit:  Cultura, educació i benestar social 

 

Estat d’implantació: 0,25 

Descripció:  
 
En l’àmbit dels equipaments, tot i que l’Ajuntament ha iniciat un pla de millora i que la finalització de 
les obres de l’edifici del Mundial han de permetre incrementar substancialment l’oferta cultural, encara 
hi ha dubtes sobre la ubicació dels diferents serveis municipals en els diferents equipaments que es 
van remodelant.  
 
D’altra banda, la manca d’equipaments en barris perifèrics i la manca de locals és una de les principals 
reclamacions de les entitats del municipi. Per tal d’optimitzar els actuals equipaments públics i per 
fomentar i recolzar l’associacionisme bisbalenc, l’ajuntament, amb la participació de les entitats, es 
proposa realitzar un Pla de gestió i ús dels equipaments , que avalui:  
 
• Característiques de les infrastructures actuals (superfícies, estat de conservació, nº d’aules, potencialitats,...) 
• Usos actuals (entitats que l’utilitzen, utilitats, horaris,...)  
• Grau de satisfacció dels usuaris (principalment de les entitats que l’utilitzen) i principals mancances 

detectades. 
• Demanda i necessitats de les entitats i associacions del poble 
 
Els plans hauran de determinar la inversió necessària per tal de condicionar cadascun dels 
equipaments al seu ús, així com la seva prioritat i terminis d’execució. 
 

Grau de Prioritat: alta 
 

Termini d’implantació:  curt 

Període d’execució:  
1 any 
 

Sectors implicats:  
Ajuntament 
Conjunt d’entitats del municipi 

Cost econòmic aproximat: 
Organitzatiu i/o tècnic 

Fonts de finançament:  
Ajuntament 

Interrelació amb d’altres accions: -- Indicadors de seguiment: 
Grau de satisfacció amb cada  equipament públic 
(a través d’enquesta) 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 5 
Dotar la ciutat de serveis i equipaments adreçats al 
benestar 

PROGRAMA                 5.2 Programa sectorial 

ACCIÓ/PROJECTE      5.2.1 CONTINUAR L’APLICACIÓ DEL PLA INTEGRAL DE JOVENTUT EN TOTS 
ELS SEUS ÀMBITS 

Àmbit:  Joventut 

 

Estat d’implantació:  0,5 

Descripció:  
 
L’aplicació del Pla de joventut en tots els seus àmbits, no només sectorialment, és una de les 
demandes més prioritzades durant el procés de participació ciutadana.  
 
Entenem que hi ha altres accions contemplades en aquest mateix pla d’acció que es trobarien molt 
relacionades amb el que contempla el pla de joventut, per exemple en el foment de l’accés d’aquest 
col·lectiu a l’ocupació d’habitatges buits o la creació d’un servei de promoció econòmica amb una 
borsa de treball o l’augment en l’oferta de cursos de formació,... Hi ha, però, molts altres àmbits del 
projecte endegat per l’Ajuntament que encara s’han de desenvolupar. 
 
 

Grau de Prioritat: alta 
 

Termini d’implantació:  curta 

Període d’execució:  
Continuat 

Sectors implicats:  
Ajuntament 

Cost econòmic aproximat: 
El pressupost total previst per a la seva aplicació 
va ser d’uns 93.000 �. 

Fonts de finançament:  
segons el propi Pla Integral de Joventut 

Interrelació amb d’altres accions:  
1.2.4 

Indicadors de seguiment: 
Grau de satisfacció dels joves amb les oportunitats 
al municipi (a través d’enquesta) 

 
 



Document III: Pla d’Acció Local  
Auditoria municipal i Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat de la Bisbal d’Empordà 

53 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA 5 
Dotar la ciutat de serveis i equipaments adreçats al 
benestar 

PROGRAMA                 5.2 Programa sectorial 

ACCIÓ/PROJECTE      5.2.2 IMPULSAR EL PROGRAMA INTEGRAL ADREÇAT A LA IMMIGRACIÓ  

Àmbit:  Immigració 

 

Estat d’implantació: 0,25 

Descripció:  
 
Actualment l’atenció al col·lectiu de nouvinguts s’adreça, exclusivament, a l’atenció assistencial des 
dels serveis sanitaris o socials. Per millorar l’eficiència dels diferents programes dirigits a la població 
immigrant, caldria que aquests fossin coordinats per una única administració i/o servei, amb la 
col·laboració i suport de la resta d’administracions, professionals i entitats, evitant així duplicitats, 
descoordinacions o buits en l’atenció a l’immigrat. En aquest sentit és important la coordinació entre 
l’Ajuntament i el Consell Comarcal del Baix Empordà. 
 
I d’altra banda, a llarg termini, serà necessari implantar un programa integral que està parcialment 
desenvolupat, de forma similar a com s’ha fet en el sector del jovent, amb l’objectiu d’afavorir la 
interrelació entre cultures, crear espais de coneixement per millorar la integració dels nouvinguts en 
tots els àmbits (cultural, laboral,....). 
 

Grau de Prioritat: alta 
(prioritat alta en el procés de participació 
ciutadana) 

Termini d’implantació: curt 

Període d’execució:  
Continuat 

Sectors implicats:  
Ajuntament 

Cost econòmic aproximat: 
Cost/anual pendent del conveni a firmar entre 
l’Ajuntament i el Consell Comarcal 
 

Fonts de finançament:  
Ajuntament 
Consell Comarcal del Baix Empordà 

Interrelació amb d’altres accions: -- Indicadors de seguiment: 
Grau de satisfacció dels nouvinguts amb les 
oportunitats al municipi (a través d’enquesta) 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 5 
Dotar la ciutat de serveis i equipaments adreçats al 
benestar 

PROGRAMA                 5.2 Programa sectorial 

ACCIÓ/PROJECTE      5.2.3 CONSOLIDAR LA COMISSIÓ DE BENESTAR SOCIAL 

Àmbit:  Benestar social 

 

Estat d’implantació: 0,5 

Descripció:  
 
Actualment, existeix una Comissió de benestar social que aplega els diferents professionals del sector: 
àrea bàsica de salut, àrea bàsica de serveis socials, Ajuntament, càrites, etc. S’ha detectat la 
necessitat de consolidar aquest sistema de coordinació i sobretot transversalitat entre el Consell 
Comarcal del Baix Empordà i l’Ajuntament de la Bisbal en matèria de prestació de serveis sanitaris i 
socials. Una millor comunicació permet establir unes línies generals d’actuació consensuades, afavorir 
el treball de base i evidentment el treball social dins del municipi. Potser caldria que aquesta comissió 
estigués convenientment institucionalitzada i que pogués comptar puntualment, també, amb la 
participació d’altres col·lectius interessats del propi municipi. 
 

Grau de Prioritat: alta Termini d’implantació: curt 

Període d’execució:  
Continuat 

Sectors implicats:  
Ajuntament 
Consell Comarcal del Baix Empordà 
CAP 
Càrites 

Cost econòmic aproximat: 
Organitzatiu i/o tècnic 
 

Fonts de finançament:  
-- 

Interrelació amb d’altres accions: -- Indicadors de seguiment: 
Nombre de reunions/any 
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1.4.6. Línia 6: Millora de la gestió ambiental del municipi i millorar la 
participació ciutadana en el procés del PALS 

 
 
La millora de la gestió ambiental municipal a La Bisbal d’Empordà es pot donar en diferents àmbits. 
Primer a dins del propi consistori, fomentant accions d’ambientalització de les seves dependències i 
serveis; i després augmentant els mecanismes de regulació administrativa que té a l’abast el consistori 
per influir en els serveis públics o en la regulació de les activitats del municipi, a través de les ordenances 
i taxes municipals. 
 
A més a més, cal una clara millora en dos àmbits: la gestió dels residus i de l’aigua. En l’àmbit dels 
residus, tot i que la recollida selectiva de paper, vidre i envasos s’incrementa any rera any encara s’està 
lluny dels objectius previstos, per exemple, per tant es proposa intervenció en l’ampliació i millora de 
serveis públics com aquest.  
 
I en l’àmbit de l’aigua, hi ha diferents problemàtiques a solventar. Primer, el fet que L’aqüífer que 
subministra d’aigua a la Bisbal d’Empordà presenta una forta vulnerabilitat, principalment a la 
contaminació per nitrats. La manca de control de les dejeccions ramaderes pot comportar problemes de 
contaminació de les aigües subterrànies. Les analítiques referents a l’estat actual de les fonts naturals del 
municipi reflecteixen que l’aigua presenta problemes de potabilitat. I després, el descens del rendiment 
dels pous en les èpoques de sequera pot comprometre l’abastament del municipi en un futur. S’està 
treballant en la recerca d’alternatives per al subministrament d’aigua a la Bisbal d’Empordà però cal 
completar-les amb el desenvolupament de polítiques de racionalització i estalvi d’aquest recurs.  
 
Finalment, el darrer programa englova actuacions per millorar la comunicació entre ciutadans i 
ajuntaments, així com establir eines de participació ciutadana pels ciutadans. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 6 
Millora de la gestió ambiental municipal i millorar la 
participació ciutadana en el procés del PALS 

PROGRAMA                 6.1 Ambientalització de les dependències i serveis municipals  

ACCIÓ/PROJECTE      6.1.1 MILLORAR LA TRANSVERSALITAT EN LA GESTIÓ MUNICIPAL 

Àmbit:  gestió ambiental municipal 

 

Estat d’implantació:  0,25 

Descripció:  
 
D’una banda, es proposa la creació d’una comissió interdepartamental de caràcter intern de 
l’Ajuntament que decideixi sobre tots aquells projectes que requereixen de la col·laboració de diferents 
tècnics i que tenen una clara incidència ambiental, com per exemple el seguiment de la implantació 
d’aquest PALs. La comissió cal que es creï i es reuneixi periòdicament.  
 
I d’altra banda, es proposa crear una xarxa intranet per l’Ajuntament que ajudi a la millora entre la 
coordinació dels diferents serveis municipals ubicats en diferents edificis, i fomenti l’intercanvi 
d’informació i el treball conjunt.  
 

 

Grau de Prioritat: alta Termini d’implantació: curt 

Període d’execució:  
Continuat 

Sectors implicats:  
Ajuntament 

Cost econòmic aproximat: 
Comissió interdepartamental: Organitzatiu i/o tècnic 
Intranet: 18.000 � 
 

Fonts de finançament:  
Ajuntament 

Interrelació amb d’altres accions:  
6.1.2 

Indicadors de seguiment: 
Nombre de reunions/any de la comissió 
Nombre de consultes a la intranet 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 6 
Millora de la gestió ambiental municipal i millorar la 
participació ciutadana en el procés del PALS 

PROGRAMA                 6.1 Ambientalització de les dependències i serveis municipals  

ACCIÓ/PROJECTE      6.1.2 IMPULSAR BONES PRÀCTIQUES AMBIENTALS A L’AJUNTAMENT 

Àmbit:  gestió ambiental municipal 

 

Estat d’implantació: 0,25 

Descripció:  
 
Les bones pràctiques ambientals en la gestió diària de l’Ajuntament s’introdueixen, d’una banda, 
establint un protocol ambiental de compres i contractes, i d’altra banda, fent un seguiment i un control 
ambiental de tots els serveis que, directa o indirectament, siguin de gestió municipal. Els principals 
aspectes a tenir en compte són: 
 

• Intervenció en el procés de compra de productes incorporant criteris de compra ecològica (paper, 
fotocopiadores, vehicles,...). 

• Regular amb criteris ambientals els proveïdors de material a l’Ajuntament. 
• Legalitzar els acords per a la gestió (via conveni, acord municipal,...) dels equipaments públics del 

municipi (piscina, camp de futbol,...) amb totes les entitats usuàries en el que es contemplin els horaris, 
la neteja, el compromís de fer recollida selectiva dels residus generats, el tipus d'utilització,... 

 
L’establiment d’un protocol ambiental de compres i contractes és un requisit previ per tal que  
l’Ajuntament pugui implantar, més endavant, un Sistema de Gestió Ambiental certificat, en base el 
reglament europeu de gestió i auditoria ambiental  EMAS, o la Norma internacional ISO 14001. 
 
D’altra banda, si finalment s’implanta una intranet pot ser una eina bona de difusió de les bones 
pràctiques que es desenvolupin. 

 

Grau de Prioritat: alta Termini d’implantació: curt 

Període d’execució:  
6 mesos 

Sectors implicats:  
Ajuntament 

Cost econòmic aproximat: 
Organitzatiu i/o tècnic 
 

Fonts de finançament: -- 

Interrelació amb d’altres accions:  
6.1.1 

Indicadors de seguiment:-- 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 6 
Millora de la gestió ambiental municipal i millorar la 
participació ciutadana en el procés del PALS 

PROGRAMA                 6.1 Ambientalització de les dependències i serveis municipals  

ACCIÓ/PROJECTE      6.1.3 INCORPORAR ENERGIES RENOVABLES ALS EDIFICIS PÚBLICS  

Àmbit:  gestió ambiental municipal 

 

Estat d’implantació: 0,25 

Descripció:  
 
La instal·lació de plaques solars tèrmiques o fotovoltaiques als edificis de titularitat pública és cada 
vegada un fet més comú i, alhora, un fet demostratiu envers a la resta d’edificis de titularitat privada. 
Les plaques solars tèrmiques s’instal·len sovint en nous centres esportius per a la producció d’ACS, 
aigua calenta sanitària, mentre que en centres educatius és més comú trobar instal·lacions solars 
fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica. Es proposa incorporar, sempre que sigui possible i 
viable, instal·lacions d’energies renovables en els nous centres o als centres existents, endagant, així, 
una política municipal de suport a la implantació d’energies renovables al municipi. 
 

Grau de Prioritat: mitjana Termini d’implantació: mitjà 

Període d’execució:  
Continuat 

Sectors implicats:  
Ajuntament, Diputació de Girona, ICAEN, IDAE 

Cost econòmic aproximat: 
En funció de cada instal·lació 

Fonts de finançament:  
Ajuntament 
Diputació de Girona, ICAEN, IDAE 

Interrelació amb d’altres accions: -- Indicadors de seguiment: 
Nombre de noves instal·lacions/any 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 6 
Millora de la gestió ambiental municipal i millorar la 
participació ciutadana en el procés del PALS 

PROGRAMA                 6.2 
Establir mecanismes fiscals i de regulació administrativa 
ambiental 

ACCIÓ/PROJECTE      6.2.1 
INCORPORACIÓ DE CRITERIS AMBIENTALS EN LA PRESTACIÓ DELS 
SERVEIS PÚBLICS DE RECOLLIDA DE RESIDUS, NETEJA VIÀRIA I 
GESTIÓ DE L’ENLLUMENAT 

Àmbit:  gestió ambiental municipal 

 

Estat d’implantació: 0,5 

Descripció:  
 
Es proposa revisar els serveis prestats directament (recollida de residus i neteja viaria) i els plecs de 
condicions tècniques de totes les concessions de serveis de l’Ajuntament (manteniment de 
l’enllumenat públic, etc.) per tal d’incorporar-hi millores ambientals, tals com: 
 

• Servei de recollida de residus: potenciació de la recollida selectiva, manteniment de la contenidorització, 
control GPS i de pesatge en els vehicles, auditories externes del servei,... 

• Neteja viària: Ampliació de la dotació de papereres, millora dels vehicles, ús de l’escombrat mecànic 
sense aigua,...    

• Enllumenat públic: millora de l’eficiència energètica de les lluminàries, manteniment dels equips, 
minimització de la contaminació lumínica,...  

 

Grau de Prioritat: alta Termini d’implantació: curt 

Període d’execució:  
Continuat, especialment en la renovació de 
contractes 

Sectors implicats:  
Ajuntament 
Empreses concessionàries dels serveis públics 
municipals 

Cost econòmic aproximat: 
Organitzatiu i/o tècnic 
 

Fonts de finançament: -- 
 

Interrelació amb d’altres accions:  
2.2.1 

Indicadors de seguiment:-- 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 6 
Millora de la gestió ambiental municipal i millorar la 
participació ciutadana en el procés del PALS 

PROGRAMA                 6.2 
Establir mecanismes fiscals i de regulació administrativa 
ambiental 

ACCIÓ/PROJECTE      6.2.2 DESENVOLUPAMENT DE NOVES ORDENANCES I INCENTIUS 
FISCALS AMBIENTALS 

Àmbit:  gestió ambiental municipal 

 

Estat d’implantació: 0 

Descripció:  
 
Actualment, a La Bisbal d’Empordà encara no s’ha actuat en el camp de les bonificacions o rebaixes 
en els impostos convencionals a canvi de la introducció d’actuacions respectuoses amb el medi 
ambient Per això es proposa el desenvolupament normatiu de noves ordenances ambientals que 
regulin aquests incentius així com l’obligatorietat d’actuar d’acord amb els principis d’estalvi de 
recursos. Específicament es proposa el desenvolupament de les següents ordenances: 
 

- Ordenança solar que obligui a utilitzar aïllaments adequats i a la utilització d’energia solar tèrmica 
per a la producció d’aigua calenta sanitària a totes les noves promocions d’habitatges privats i 
públics i/o rehabilitacions integrals i que reguli les possibles bonificacions (p.ex. a través de les 
rebaixes en l’impost d’obres). 

 
- Ordenança de l’aigua que obligui a la utilització de sistemes d’estalvi i/o reutilització d’aigua en 

noves promocions d’habitatges o rehabilitacions integrals i reguli també les possibles bonificacions. 
Es planteja la necessitat de redactar una ordenança municipal que estipuli de forma tant acotada 
com sigui possible la forma com s’han de projectar: sanitaris, piscines particulars, reg de jardins 
privats, tipologia d’espècies vegetals més adequades en nous espais enjardinats de caire privat, etc.  

 
- Ordenança de soroll actualitzada. Tot i que l’ordenança municipal de sorolls i vibracions és força 

recent (de l’any 1998), cal adequar-la a la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació 
acústica, segons el qual els ajuntaments hauran d’elaborar i aprovar ordenances de regulació del 
soroll ambiental que suposaran un control més exigent dels potencials focus de contaminació 
acústica. Paral·lelament a la seva aprovació cal l’ajuntament augmenti el control tant de les 
activitats com de la via pública per tal de vetllar pel compliment d’aquesta ordenança i d’acord amb 
el cadastre sònic existent.  

 

Grau de Prioritat: alta Termini d’implantació: curt 

Període d’execució:  
Continuat 

Sectors implicats:  
Ajuntament 

Cost econòmic aproximat: 
Organitzatiu i/o tècnic 
En cas de subcontractació: 3.000 �/ordenança 
 

Fonts de finançament:  
Ajuntament 

Interrelació amb d’altres accions: -- Indicadors de seguiment: 
Aprovació per ple municipal de les ordenances 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 6 
Millora de la gestió ambiental municipal i millorar la 
participació ciutadana en el procés del PALS 

PROGRAMA                 6.2 
Establir mecanismes fiscals i de regulació administrativa 
ambiental 

ACCIÓ/PROJECTE      6.2.3 INCREMENTAR L’ASSESSORAMENT i EL CONTROL AMBIENTAL A LES 
ACTIVITATS ECONÒMIQUES 

Àmbit:  gestió ambiental municipal 

 

Estat d’implantació:  0,25 

 
Descripció:  
 
Actualment, la major part dels expedients de legalització de les noves activitats o activitats existents es 
troben en situació irregular, ja que generalment es troben en tramitació però manca aportar part de la 
documentació requerida. Per tant, des de l’Ajuntament s’exerceix un baix control de les activitats 
econòmiques del municipi. 
 
Es proposa destinar més recursos econòmics i tècnics al seguiment de les activitats d’acord amb 
l’establert a la Llei d’Intervenció Integral de l’Administració Ambiental (IIAA) sense vocació d’efectuar 
només un “control” d’aquestes sinó en la línia de millorar el coneixement de les activitats existents, del 
seu risc i impactes ambientals i per la recerca de línies de col·laboració per tal de millorar 
ambientalment els processos industrials i les activitats comercials al municipi. Per això, es proposa la 
creació de la figura de l’assessor ambiental a empreses.  
 
 

Grau de Prioritat: alta Termini d’implantació: mitjà 

Període d’execució:  
Continuat 
 

Sectors implicats:  
Ajuntament 
Consell comarcal del Baix Empordà 

Cost econòmic aproximat: 
1 tècnic a jornada completa (25.000 �/any) 
 

Fonts de finançament:  
Ajuntament 

Interrelació amb d’altres accions: -- Indicadors de seguiment: 
Nombre de consultes a l’assessor ambiental / any 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 6 
Millora de la gestió ambiental municipal i millorar la 
participació ciutadana en el procés del PALS 

PROGRAMA                 6.3 Minimització i millora de la gestió municipal dels residus  

ACCIÓ/PROJECTE      6.3.1 CAMPANYA DE MINIMITZACIÓ I RECICLATGE DE RESIDUS 

Àmbit:  residus 

 

Estat d’implantació:  0,25 

Descripció:  
 
La campanya és fruit de la voluntat expressada durant el procés de participació ciutadana d’impulsar 
estratègies per minimitzar la producció de residus fomentant hàbits de consum responsable, bonificant 
les llars i activitats que reciclen,... 
 
La campanya pot comptar amb diferents elements informatius com per exemple: ràdio, informació a la 
premsa local (articles), xerrades, fulletons,...  
 

Grau de Prioritat: alta 
 

Termini d’implantació: curt 

Període d’execució:  
2-3 mesos 

Sectors implicats:  
Ajuntament 
Consell Comarcal del Baix Empordà 

Cost econòmic aproximat: 
2.000 – 5.000 � en funció del format de la 
campanya 
 

Fonts de finançament:  
Ajuntament 
Consell Comarcal del Baix Empordà 
Departament de Medi Ambient de la Generalitat de 
Catalunya 

Interrelació amb d’altres accions:  
6.3.3 

Indicadors de seguiment:  
Tones de residus recollides selectivament/any 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 6 
Millora de la gestió ambiental municipal i millorar la 
participació ciutadana en el procés del PALS 

PROGRAMA                 6.3 Minimització i millora de la gestió municipal dels residus  

ACCIÓ/PROJECTE      6.3.2 AUDITORIA DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS 

Àmbit:  residus 

 

Estat d’implantació: 0 

Descripció:  
 
Un aspecte que no està clar encara en el servei de recollida de residus municipals, és qui es fa càrrec 
del manteniment i reposició dels contenidors de recollida selectiva. De moment el Consell Comarcal 
del Baix Empordà només ajuda en l’adquisició dels contenidors i assumeix el cost de la seva recollida. 
L’Ajuntament no té cap partida pressupostària destinada a la reparació i manteniment d’aquest servei.  
 
Es proposa elaborar una auditoria econòmico-financera i de gestió del servei de recollida de rebuig i 
recollida selectiva per tal d’adequar el servei i plantejar (o no) la concessió a empreses, d’acord amb 
els nous requeriments de la legislació vigent i els nous serveis que s’han d’emprendre (vegeu les 
accions següents) 
 
 

Grau de Prioritat:  alta Termini d’implantació: curt 

Període d’execució:  
3 mesos 

Sectors implicats:  
Ajuntament 
Consell Comarcal del Baix Empordà 

Cost econòmic aproximat: 
12.000-14.000 � 
 

Fonts de finançament:  
Ajuntament 
Consell Comarcal del Baix Empordà 

Interrelació amb d’altres accions: -- Indicadors de seguiment:  
Cost del servei de recollida/any 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 6 
Millora de la gestió ambiental municipal i millorar la 
participació ciutadana en el procés del PALS 

PROGRAMA                 6.3 Minimització i millora de la gestió municipal dels residus  

ACCIÓ/PROJECTE      6.3.3 IMPLANTACIÓ DE LA RECOLLIDA SELECTIVA DE LA FRACCIÓ 
ORGÀNICA 

Àmbit:  residus 

 

Estat d’implantació: 0  

Descripció:  
 
La recuperació de la fracció orgànica de la brossa per evitar el seu abocament a l’abocador de Solius 
passa per la introducció, d’una banda, de la recollida selectiva de matèria orgànica. 
 
Aquesta actuació és necessària si es vol complir amb els objectius del Programa de gestió dels residus 
municipals de la comarca del Baix Empordà (1998) que preveu la implantació obligatòria de la 
recollida selectiva de la matèria orgànica a tots els municipis de més de 5.000 habitants per tal de 
recollir i aprofitar el 50 % de la fracció orgànica de la brossa l’any 2005.  
 
A l’hora de dissenyar els punts de recollida de la fracció orgànica caldrà tenir en compte la ubicació i 
concentració dels establiments alimentaris i/o bars i restaurants, així com tenir en compte la recollida 
de la matèria orgànica durant els dies de mercat.  
 
Aquesta acció resta pendent de la futura planta de compostatge que ha de permetre tractar les tones 
de matèria orgànica recollides al Baix Empordà i que està prevista de construir en el marc del projecte 
d’ambientalització de l’abocador de Solius. 
 
 

Grau de Prioritat: alta 
 

Termini d’implantació: mitjana 

Període d’execució:  
pendent de la futura planta de compostatge 

Sectors implicats:  
Ajuntament 

Cost econòmic aproximat: 
100.000-150.000�/any  
 

Fonts de finançament:  
Ajuntament 
Consell Comarcal del Baix Empordà 
Departament de Medi Ambient de la Generalitat de 
Catalunya 

Interrelació amb d’altres accions:  
6.3.1 

Indicadors de seguiment: 
Tones de matèria orgànica recollida/any 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 6 
Millora de la gestió ambiental municipal i millorar la 
participació ciutadana en el procés del PALS 

PROGRAMA                 6.3 Minimització i millora de la gestió municipal dels residus  

ACCIÓ/PROJECTE      6.3.4 PLANIFICAR LA POSADA EN FUNCIONAMENT LA DEIXALLERIA 
MUNICIPAL 

Àmbit:  residus 

 

Estat d’implantació: 0,5 

Descripció:  
 
Actualment, hi ha en funcionament una deixalleria mòbil i es disposa d’una deixalleria provisional tot i 
que ja hi ha el projecte aprovat de la deixalleria al sector de l’Aigüeta. 
 
Es proposa elaborar un reglament de gestió que reguli el funcionament de la futura deixalleria: horaris 
d’obertura, admissió de residus, gestió, informació, etc. paral·lelament al desenvolupament de les 
obres i per tal de planificar, ja, la seva imminent posada en funcionament. 
 

Grau de Prioritat: alta 
(prioritat alta en el procés de participació 
ciutadana) 

Termini d’implantació: curt 

Període d’execució:  
immediat 

Sectors implicats:  
Ajuntament 

Cost econòmic aproximat: 
El cost de gestió de la deixalleria pot ser d’uns 
48.000 �/any 

Fonts de finançament: 
Ajuntament 

Interrelació amb d’altres accions:  Indicadors de seguiment: 
Nombre de visites a la deixalleria/any 
Tones recollides a la deixalleria / any 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 6 
Millora de la gestió ambiental municipal i millorar la 
participació ciutadana en el procés del PALS 

PROGRAMA                 6.3 Minimització i millora de la gestió municipal dels residus  

ACCIÓ/PROJECTE      6.3.5 IMPLANTAR SISTEMA DE RECOLLIDA SEGREGADA DELS RESIDUS 
COMERCIALS 

Àmbit:  residus 

 

Estat d’implantació: 0 

Descripció:  
 
La recollida selectiva diferenciada dels residus comercials respecte els residus domèstics es comença 
a aplicar a molts municipis en compliment de les especificacions del Programa de Gestió de Residus 
Municipals de Catalunya 2001-2006 
 
La recollida de paper i cartró es pot concentrar a les zones més comercials i es proposa que s’efectuï 
uns dies concrets (el dia de mercat i un altre dia) amb la col·laboració dels botiguers que hauran de 
deixar el cartró plegat al migdia, perquè a la tarda quan tornin a obrir els comerços el servei ja s’hagi 
efectuat. El cartró recollit es pot portar directament a un gestor autoritzat o a la deixalleria un cop 
estigui en funcionament.  
 
El Consell Comarcal del Baix Empordà ha iniciat algunes actuacions en aquest sentit a través d’una 
enquesta als comerços del casc antic i en principi la recollida de cartró plegat està, ja en fase 
d’implantació. La recollida diferenciada de vidre en principi s’ha descartat per falta de volum recollit i, 
per tant, per escassa rendibilitat. 
 

Grau de Prioritat: mitja 
 

Termini d’implantació: mitjà 

Període d’execució:  
Continuat 

Sectors implicats:  
Ajuntament 
Consell Comarcal del Baix Empordà 

Cost econòmic aproximat: 
Sense valorar 
 

Fonts de finançament:  
Ajuntament 

Interrelació amb d’altres accions:  
6.3.4 

Indicadors de seguiment: 
Tones recollides als comerços/any 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 6 
Millora de la gestió ambiental municipal i millorar la 
participació ciutadana en el procés del PALS 

PROGRAMA                 6.4 Gestió eficient de l’aigua al municipi 

ACCIÓ/PROJECTE      6.4.1 CAMPANYA D’ÚS I ESTALVI D’AIGUA 

Àmbit:  aigua 

 

Estat d’implantació: 0 

Descripció:  
 
Es tracta de mantenir-reduir el consum d’aigua potable al municipi que a la Bisbal es considera molt 
elevat. El desenvolupament urbanístic al que es veu sotmès el municipi pot implicar un augment del 
consum unitari de l’aigua potable provinent de la xarxa. Per aquest motiu es planteja que de forma 
coordinada amb l’elaboració de l’ordenança d’estalvi d’aigua (veure acció 6.2.2), es dugui a terme una 
campanya de conscienciació a la població encarada a mantenir i/o disminuir el consum d’aigua sense 
que aquest fet hagi d’implicar, però, una menor qualitat de vida. Es recomana aprofitar les campanyes 
institucionals que periòdicament es duen a terme amb aquest mateix objectiu. Si l’Ajuntament opta per 
dur a terme alguna campanya específica, es proposa que inclogui diferents elements informatius com 
per exemple: ràdio, articles en el butlletí municipal, xerrades, fulletons,... 
 

Grau de Prioritat: mitjana 
 

Termini d’implantació: mitjà 

Període d’execució:  
Puntual, coincidint amb l’entrada en funcionament 
de l’ordenança d’estalvi d’aigua 

Sectors implicats:  
Ajuntament 
SOREA 

Cost econòmic aproximat: 
2.000 – 5.000 � en funció del format de la 
campanya 
 

Fonts de finançament:  
Ajuntament 

Interrelació amb d’altres accions:  
6.2.2. 

Indicadors de seguiment: 
Consum mitjà anual d’aigua/habitant 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 6 
Millora de la gestió ambiental municipal i millorar la 
participació ciutadana en el procés del PALS 

PROGRAMA                 6.4 Gestió eficient de l’aigua al municipi 

ACCIÓ/PROJECTE      6.4.2 CONTINUAR AMB LA MILLORA DE LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ 
D’AIGUA POTABLE 

Àmbit:  aigua 

 

Estat d’implantació: 0,5 

Descripció:  
 
Es proposa dur a terme les millores adequades en la xarxa de distribució d’aigua potable del municipi 
per tal de solventar les deficiències existents que en els darrers anys han donat lloc a un important 
volum d’incontrolats (superiors al 40 % en alguns casos) i facilitar-ne d’aquesta manera una millor 
gestió de l’aigua.  
 
En aquest sentit, existeix un Pla director de millora de la xarxa de proveïment redactat i es proposa que 
s’implanti paral·lelament a l’adequació de l’espai urbà que es va fent per fases i zones del municipi.  
 

Grau de Prioritat: alta 
 

Termini d’implantació: curt 

Període d’execució:  
Continuat, en funció de les zones en les que es va 
renovant tot l’espai públic  

Sectors implicats:  
Ajuntament 
SOREA 

Cost econòmic aproximat: 
Sense valoració 
 

Fonts de finançament:  
Ajuntament 

Interrelació amb d’altres accions:  
6.4.4 
 

Indicadors de seguiment: 
Percentatge de pèrdues de la xarxa de distribució 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 6 
Millora de la gestió ambiental municipal i millorar la 
participació ciutadana en el procés del PALS 

PROGRAMA                 6.4 Gestió eficient de l’aigua al municipi 

ACCIÓ/PROJECTE      6.4.3 ELABORACIÓ D’UN ESTUDI HIDROGEOLÒGIC PER TAL DE MILLORAR 
L’ABASTAMENT D’AIGUA 

Àmbit:  aigua 

 

Estat d’implantació: 0,5 

Descripció:  
 
Per millorar el coneixement del cicle de l’aigua a la Bisbal d’Empordà, i disposar de la informació 
necessària per tal de millorar l’abastament d’aigua (noves captacions, perímetres i àrees de protecció 
de les mateixes, la regulació d’activitats agropecuàries,…) es proposa la realització d’un estudi 
hidrogeològic al municipi, que com a mínim, plantegi l’estudi de: 
 

- Caracterització geològica detallada 
- Caracterització d’unitats hidrogeològiques 
- Inventari de captacions amb el suport municipal 
- Campanya/es piezomètrica/es i de mostreig d’aigua 
- Proves analítiques bàsiques (de caracterització i de presència de compostos nitrogenats) 
- Caracterització hidrogeològica: piezometria i fluxes 
- Anàlisi de les dades socio-econòmiques i d’explotació 
- Avaluació de la situació: balanç hídric 
- Estudi de vulnerabilitat del medi 
- Valoració del risc derivat de les activitats antròpiques 
- Establiment d’àrees i perímetres de protecció 
- ... 

 

Grau de Prioritat: alta 
 

Termini d’implantació: curt-mig 

Període d’execució:  
- 

Sectors implicats:  
Ajuntament 
ACA 

Cost econòmic aproximat: 
25.000 � 
 

Fonts de finançament:  
Ajuntament 
ACA 

Interrelació amb d’altres accions:  
 

Indicadors de seguiment: 
Percentatge de pèrdues de la xarxa de distribució 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 6 
Millora de la gestió ambiental municipal i millorar la 
participació ciutadana en el procés del PALS 

PROGRAMA                 6.4 Gestió eficient de l’aigua al municipi 

ACCIÓ/PROJECTE      6.4.4 INSTAURAMENT DE LA XARXA SEPARATIVA D’AIGÜES PLUVIALS i 
MILLORA DE LA XARXA DE SANEJAMENT MUNICIPAL 

Àmbit:  aigua 

 

Estat d’implantació:  0,5 

Descripció:  
 
El sistema de sanejament de La Bisbal d’Empordà està constituït per una xarxa de col·lectors que recullen 
les aigües residuals i pluvials del municipi. Aquestes aigües es recullen indistintament en no existir una 
xarxa separativa que permeti individualitzar les aigües pluvials.  
 
Cal instaurar la xarxa separativa d’aigües pluvials a tots els punts del nucli urbà per tal d’evitar que 
aquestes arribin conjuntament amb les aigües residuals a l’estació depuradora de La Bisbal d’Empordà 
alterant d’aquesta manera el seu rendiment. Per aquest motiu es planteja: 

- Projectar la xarxa separativa en cada nova actuació urbanística 
- Instaurar la xarxa separativa d’aigües 

 
D’altra banda, l’antiguitat de la xarxa i el mal estat de la mateixa, sobretot en l’àrea del casc urbà, 
dóna lloc a cabals d’entrada en l’estació depuradora que arriben a desbordar la seva capacitat. L’EDAR 
de La Bisbal té una capacitat de disseny de 3.000 m3/dia i actualment està rebent cabals de l’ordre 
dels 5.000-6.000 m3/dia amb motiu d’entrada d’aigües subterrànies a la xarxa i/o al col·lector. Per 
aquest motiu es proposa: 

- Detectar les possibles deficiències de la xarxa de sanejament i del col·lector 
- Concretar les actuacions de correcció que s’han de dur a terme 
- Aplicar les mesures correctores de forma immediata 

 
La renovació de la xarxa de sanejament es proposa que s’implanti paral·lelament a l’adequació de 
l’espai urbà que es va fent per fases i zones del municipi. 

Grau de Prioritat: alta Termini d’implantació: mitjana 

Període d’execució:  
Continuat 

Sectors implicats:  
Ajuntament  
SOREA 

Cost econòmic aproximat: 
Sense valoració 
 

Fonts de finançament:  
Ajuntament 

Interrelació amb d’altres accions:  Indicadors de seguiment: 
Quilòmetres de xarxa pluvial separativa 
instal·lada/any 
Cabal d’aigua d’entrada a l’EDAR 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 6 
Millora de la gestió ambiental municipal i millorar la 
participació ciutadana en el procés del PALS 

PROGRAMA                 6.4 Gestió eficient de l’aigua al municipi 

ACCIÓ/PROJECTE      6.4.5 AMPLIACIÓ I CONTROL DE LA XARXA D’HIDRANTS 

Àmbit:  aigua  

 

Estat d’implantació: 0,75 

Descripció:  
 
L’Ajuntament de la Bisbal ha d’assegurar que en cas d’incendi dins el municipi, els hidrants es trobaran 
en el lloc adequat i en perfecte estat de funcionament per facilitar-ne l’extinció. Per tal que en 
moments d’emergència es tingui aquesta certesa es recomana dur a terme les millores pertinents, així 
com clarificar la responsabilitat del control de la xarxa d’hidrants. Es proposa: 

 
- Contactar amb la Regió d’Emergències de Girona, i definir clarament la responsabilitat dels controls 
periòdics dels hidrants. 
- Elaborar un protocol de revisió de la xarxa d’hidrants 
- Vetllar que els controls periòdics es duguin a terme. 

 
Grau de Prioritat: alta 
 

Termini d’implantació: mitjana 

Període d’execució:  
continuat 

Sectors implicats:  
Ajuntament  
SOREA 
Regió d’Emergències de Girona 

Cost econòmic aproximat: 
Sense valoració 
 

Fonts de finançament:  
Ajuntament  
 

Interrelació amb d’altres accions:  
6.4.2 

Indicadors de seguiment: -- 

 



Document III: Pla d’Acció Local   
Auditoria municipal i Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat de la Bisbal d’Empordà 

72 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA 6 
Millora de la gestió ambiental municipal i millorar la 
participació ciutadana en el procés del PALS 

PROGRAMA                 6.5 Salut pública 

ACCIÓ/PROJECTE      6.5.1 CONTINUÏTAT AL CONTROL DE PLAGUES I ANIMALS DE COMPANYIA 

Àmbit:  salut pública 

 

Estat d’implantació: 0,5 

Descripció:  
 

Es proposa continuar i ampliar el servei de control d’animals de companyia: 

- identificació i registre  

- control sanitari  
- assegurances per animals perillosos 

- comportament a la via pública, etc. 

 
i el control de plagues: rates, estornells, coloms, gavians, mosquits, etc.  

 

Grau de Prioritat: alta 
 

Termini d’implantació: mitjana 

Període d’execució:  
continuat 

Sectors implicats:  
Ajuntament  
 

Cost econòmic aproximat: 
Sense valoració 
 

Fonts de finançament:  
Ajuntament  
 

Interrelació amb d’altres accions: -- Indicadors de seguiment: 
Nombre d’intervencions realitzades/any 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 6 
Millora de la gestió ambiental municipal i millorar la 
participació ciutadana en el procés del PALS 

PROGRAMA                 6.6 Impulsar el PALS i fomentar la participació ciutadana  

ACCIÓ/PROJECTE      6.6.1 IMPULS D’UN SISTEMA DE SEGUIMENT DEL PALS 

Àmbit:  participació ciutadana 

 

Estat d’implantació: 0 

Descripció:  
 

El sistema de seguiment de la implantació del Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat de la Bisbal 
d’Empordà es realitzarà per mitjà de les reunions mensuals de la Comissió d’Urbanisme i Medi Ambient 
i de forma extraordinària es convocarà una Comissió de Seguiment (politico-tècnica) que es reunirà 
dues vegades a l’any. Paral·lelament, la web municipal contindrà un apartat dedicat al seguiment del 
PALS, on tothom podrà fer les aportacions que consideri oportunes. També a principis de cada any es 
convocarà a la ciutadania bisbalenca en un acte públic per informar-los de les accions realitzades 
durant l’exercici anterior i les propostes per l’any actual acompanyades del pressupost corresponent.  

Grau de Prioritat: alta 
 

Termini d’implantació: curt 

Període d’execució:  
continuat 

Sectors implicats:  
Ajuntament  
 

Cost econòmic aproximat: 
Organitzatiu i/o tècnic 
 

Fonts de finançament:  
Ajuntament  
 

Interrelació amb d’altres accions: -- Indicadors de seguiment: 
Nombre d’intervencions realitzades/any 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 6 
Millora de la gestió ambiental municipal i millorar la 
participació ciutadana en el procés del PALS 

PROGRAMA                 6.6 Impulsar el PALS i fomentar la participació ciutadana  

ACCIÓ/PROJECTE      6.6.2 IMPULS D’UN PROGRAMA DE COMUNICACIÓ ENTRE AJUNTAMENT I 
CIUTADANIA 

Àmbit:  participació ciutadana 

 

Estat d’implantació: 0 

Descripció:  
 

Impuls d’un programa de comunicació entre Ajuntament i ciutadania. Per aconseguir-ho, cal donar 
força als mecanismes existents i ampliar amb nous canals de comunicació, la informació que es fa 
arribar al ciutadà potenciant, per exemple, la pàgina web municipal com a eina d’informació municipal. 
Cal aconseguir que la WEB faciliti el traspàs d’informació entre l’Ajuntament i els ciutadans i alhora 
fomentar que la WEB serveixi com a eina d’informació per a les entitats i col·lectius locals. 

Grau de Prioritat: alta 
 

Termini d’implantació: curt 

Període d’execució:  
continuat 

Sectors implicats:  
Ajuntament  
 

Cost econòmic aproximat: 
Sense valoració 
 

Fonts de finançament:  
Ajuntament  
 

Interrelació amb d’altres accions: -- Indicadors de seguiment: 
- 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 6 
Millora de la gestió ambiental municipal i millorar la 
participació ciutadana en el procés del PALS 

PROGRAMA                 6.6 Impulsar el PALS i fomentar la participació ciutadana  

ACCIÓ/PROJECTE      6.6.3 CREACIÓ D’UNA PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA MUNICIPAL PER A 
SOSTENIBILITAT 

Àmbit:  participació ciutadana 

 

Estat d’implantació: 0 

Descripció:  
 

Creació d’una partida específica dins del pressupost municipal per a les diferents qüestions de 
sostenibilitat. Aquesta partida serà transversal i afectarà a les diferents àrees de l’Ajuntament i com a 
mínim contemplarà l’execució de les diferents actuacions incloses en el Pla d’Acció Local per a la 
Sostenibilitat de La Bisbal d’Empordà. Per a l’elaboració i confecció de la partida anual de 
sostenibilitat, caldrà realitzar reunions entre els diferents caps d’àrea per tal de detallar les diferents 
actuacions a executar i planificar-les. 

Grau de Prioritat: alta 
 

Termini d’implantació: curt 

Període d’execució:  
continuat 

Sectors implicats:  
Ajuntament  
 

Cost econòmic aproximat: 
Variable segons els anys i les fonts de finançament 
externes  

Fonts de finançament:  
Ajuntament  
 

Interrelació amb d’altres accions: Totes Indicadors de seguiment: 
- 
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2. Pla de seguiment. Proposta d’indicadors de 
sostenibilitat 

 
 

“Ens comprometem a introduir indicadors de sostenibilitat local i, segons 
aquests indicadors, a establir objectius, a fer un seguiment del progrés i a 
redactar informes sobre les fites assolides. Un conjunt d’indicadors comuns 
per a tota Europa, establerts de manera voluntària, podria facilitar la 
comparació dels canvis produïts a Europa i el progrés cap a la sostenibilitat”. 
 
Apartat C.8 de la Declaració de Hannover 
 

 
2.1. Objectius  
 
 
El  ritme de creixement urbà, el tipus d’activitat econòmica, els modes de transport, la gestió 
dels recursos naturals (aigua, energia, etc.) i els residus, l’estat de conservació del patrimoni 
natural, els serveis i l’atenció a les persones i la pròpia vitalitat associativa dels ciutadans són 
aspectes que defineixen el perfil del municipi i permeten valorar el desenvolupament amb 
criteris de sostenibilitat. 
 
Tots aquests aspectes s’han tractat de manera detallada en els treballs d’anàlisi i diagnosi 
municipal (documents I i II de l’Auditoria municipal) i han servit com a dades de base per a 
planificar les estratègies i actuacions del Pla d’Acció Local per la Sostenibilitat de La Bisbal 
d’Empordà.  
 
La definició d’un conjunt de descriptors o indicadors ambientals, socials i econòmics tenen una 
gran importància en el procés de l’Agenda 21, en la mesura que el seu seguiment continuat ha 
de permetre valorar l’evolució del municipi en el camí del desenvolupament sostenible, i 
intervenir, si és creu necessari, en la presa de decisions i en la revisió del Pla d’Acció Local (la 
Figura 1. Mostra la relació del sistema d’indicadors amb el procés d’Agenda 21 local). 
 
La Diputació de Girona, en el  programa de suport a la redacció de Plans d’Acció Local per a la 
Sostenibilitat, planteja l’aplicació d’un sistema propi d’indicadors dels PALS per tal de contrastar 
i comparar l’aplicació dels Plans d’Acció Local (PALS) en els diferents municipis de les 
comarques gironines.  
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Els objectius generals del sistema d’indicadors de sostenibilitat són: 
 

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

 
• Disposar d’una monitorització que permeti el seguiment de les polítiques i actuacions endegades 

en termes d’un desenvolupament sostenible.  
 
• Disposar d’un sistema d’informació que pugui fer-se públic a tota la ciutadania  
 
• Sintetitzar la informació recollida en l’Auditoria municipal en uns pocs paràmetres que, el seu 

seguiment continuat, permeti conèixer l’evolució del municipi en temes de sostenibilitat, i que 
sigui útil per a la presa de decisions de la política municipal. 
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Figura 1. 
Procés d’implantació i seguiment d’un programa d’indicadors de sostenibilitat 
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 Aplicació dels Indicadors de sostenibilitat proposats per la Diputació de Girona  
 

Indicador Tendència desitjada Periodicitat 

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

(2) Producció neta de residus Disminució Anual 

(3) Consum net d’energia Disminució Anual 

(4) Dependència de l’automòbil Disminució Quinquennal 

(5) Sòls de sostenibilitat garantida Augment Anual 

(6) Diversitat bioestructural Augment Anual 

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

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

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

(10) Grau de formació de la població Disminució Anual 

(11) Taxa de mortalitat Disminució Anual 

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

(13) Grau d’associacionisme local Augment Anual 

(14) Dependència econòmica exterior Augment Quinquennal 

(15) Vulnerabilitat econòmica del municipi Equilibri entre sectors Anual 

(16) Proximitat de l’oferta comercial Augment Anual 

(17) Taxa d’atur Disminució Anual 

(18) Qualitat ambiental de les activitats 
econòmiques Augment Anual 

(19) Despesa municipal en matèria de 
sostenibilitat Augment Anual 
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2.2.  Aplicació del sistema d’indicadors de sostenibilitat  
 
2.2.1. Aplicació del sistema d’indicadors de sostenibilitat de les comarques 

gironines 
 
 

111   Racionalització i qualitat de l’aigua 
 

Descripció Valoració del consum d’aigua atenent criteris de racionalització de la despesa 
i criteris de qualitat de les aigües de la xarxa de drenatge a partir de l’ús 
d’índexs biològics (índexs BILL). 
L’indicador es ponderarà tenint en compte la despesa total d’aigua diària per 
habitant (no inclou el consum agrícola), valorant positivament l’estalvi per sota 
dels 250 l/dia.hab. i fins un mínim de 150 l/dia.hab. Per al càlcul de la 
despesa total d’aigua s’estimen els abastaments de fonts pròpies i 
l’abastament de xarxa. 
Igualment es calcularà d’acord amb la metodologia establerta l’índex BILL de 
qualitat biològica en un mostreig al riu Daró abans de la sortida del terme 
municipal. 
 

Càlcul  
 
 
 
 
 
On A = 0,1 si els punts de mostreig es troben per sota dels 100 m d’alçada, A = 0,12 si se situen entre 
els 100 m i els 600 m, i A = 0,14 si es troben per sobre dels 600 m.  
(1) Té el seu límit mínim en els 150 l/hab.dia. 

 
Unitats  Litres aigua/habitant i dia 

 
Periodicitat Anual  

Resultat 52 (2001) 

Tendència 
desitjada 

⇑ 
Augmentar 

Font 
d’informació 

 
Consums SOREA  
L’índex BILL s’ha de calcular a partir de treball de camp. 
 

 

índex BILL/Núm. de conques 

A 

Racionalització i 
qualitat de l’aigua 
 

= (250 -  litres aigua/hab.dia-1-) + 
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222   Producció neta de residus 
 

Descripció Avalua la qualitat de la gestió de residus, tant pel que fa a la producció total 
com pel grau d’acostament als propòsits del Programa de gestió de residus 
municipals de Catalunya (PGRM), mesurant la producció final ponderada neta 
de residus domèstics per habitant.  
 

Càlcul                                                           
  
Producció neta de residus = 
 

 
On,  
R és la fita ponderada mitja de reciclatge per als residus domèstics de Catalunya 
(1-R) la resta de fraccions no reciclables.  
B és la producció bruta de residus d’una població (Kg/any).  
E és la fracció efectivament reciclada  
F és la fracció no recuperada  
P població de fet ponderada 
 

Unitats  kg/habitant i any 
 

Periodicitat Anual  
Resultat 471,6 (2001)* 

 
*El PGRMC (2001-2006) estableix uns objectius de valorització pel 2006 del 69% 
(inclou valorització material i valorització energètica o incineració). 

Tendència 
desitjada 

⇓ 
Disminuir 

Font 
d’informació 

Junta de Residus 
Ajuntament de La Bisbal d’Empordà 
 

 

B  x 

P 

(R - E)  + (1 – R) . F 
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333   Consum net d’energia 
 

Descripció Avaluació del consum energètic de la població i la proporció en què aquest 
consum té naturalesa renovable. 
 

Càlcul  
 
 
 
 
 
 
 
Y és la fracció d’energia renovable utilitzada. 
 

Unitats  El resultat s’expressarà en TEP (tones equivalents de petroli)/hab.any. 
 

Periodicitat Anual 
Resultat 1,12 (any 2000) 

Tendència 
desitjada 

⇓ 
Disminuir 

Font 
d’informació 

Companyies elèctriques (Fecsa-Enher) 
Gas Natural  
Les dades de combustibles líquids i gasos liquats del petroli es poden 
aproximar a partir de les estadístiques provincials facilitades pel Departament 
d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya. El consum de 
combustibles líquids del sector transport s’ha estimat a partir del consum 
mitjà del parc d’automòbils i de les IMD en els trams de vies interurbanes. 
 

 

= X 
Població de fet ponderada del municipi 

Energia elèctrica + Derivats del petroli + Gas natural 

Consum net d’energia = X (1-Y) 
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444   Dependència de l’automòbil 
 

Descripció Mesura l’ús que se’n fa de l’automòbil a partir de la relació entre els 
desplaçaments en cotxe i els desplaçaments totals.  
 

Càlcul  
 
 
 
 
 
 

Unitats  % 

Periodicitat Quinquennal 

Resultat 83,63 %  (1996)  
 
 

Tendència 
desitjada 

⇓ 
Disminuir 

Font 
d’informació 

A manca d’una enquesta de mobilitat específica del municipi (amb dades de 
mobilitat obligada i no obligada), l’aplicació de l’indicador es pot fer a partir de 
les dades de l’enquesta  de mobilitat obligada (EMO. Any 1996) que ha fet 
l’Institut d’Estadística de Catalunya. 

 

Dependència de l’automòbil 

Km recorreguts en automòbil 

Km totals recorreguts 

X  100 =
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555 Sòls de sostenibilitat garantida 
 
Descripció Avalua la superfície de sòl del municipi que s’ajusta als següents 

condicionants: 
Manté la qualificació de no urbanitzable. 
Acull ecosistemes naturals (espais forestals, agrícola o d’estructuració 
típicament rural). 
Regula de forma específica els seus usos, amb criteris de preservació del 
medi ambient 
 

Càlcul  
 
 
 
 
 

Unitats  % 

Periodicitat Anual 
Resultat 48 %  

Inclou només la superfície PEIN de l’espai natural de les Gavarres que pertany al 
municipi de La Bisbal d’Empordà. 

Tendència 
desitjada 

⇑ 
Augmentar 

Font 
d’informació 

Ajuntament 

 

Sòls de sostenibilitat 
garantida 

Sup. ajustable als condicionants establerts 

Sup. total del municipi 

= x 100 
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666   Diversitat bioestructural 
 

Descripció Avalua la qualitat general dels ecosistemes a partir de la presència d’espècies 
testimoni -bioindicadors-. La Diputació de Girona en el document “Programa 
de suport de la Diputació de Girona a la redacció de Plans d’Acció Local per a 
la Sostenibilitat. Els Indicadors de Sostenibilitat” determina quines són les 
espècies bioindicadores a considerar, així com els diferents hàbitats naturals 
que conformen el mosaic paisatgístic del territori. 
 

Càlcul  
 
 
 
 
 
(1) Només en els hàbitats representats al municipi. 
(2) Hàbitats representats al municipi. 
(3) Total d’hàbitats considerats pel conjunt de les comarques gironines. 

 
Unitats   
Periodicitat Anual 

Resultat 1,10  
S’ha identificat 3 hàbitats i 8 espècies identificadores  

Tendència 
desitjada 

⇑ 
Augmentar 

Font 
d’informació 

 

 
 
 

Núm. d’espècies localitzades-1- 

Núm. d’espècies relacionades-1- 

Diversitat 
bioestructural 

Núm. d’hàbitats representats-2- 

Núm. total d’hàbitats-3- 

+ = 
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777   Grau de compacitat urbana 
 

Descripció L’ecologia urbana analitza els usos de la ciutat, per veure la seva diversitat, i 
per tant el grau d’autonomia i sostenibilitat. Una  ciutat poc diversa, difusa – 
que ocupa molt espai -, amb usos molt separats consumeix molta energia i 
recursos en la mobilitat, i en les necessitats de proveïment i relacions socials 
(treball, formació, lleure). En canvi, una ciutat compacta barreja els usos de 
residència, treball, lleure, comerç, etc., cosa que redueix els desplaçaments i 
facilita les relacions socials. 
 
Es considera que les àrees urbanes dissenyades per al vianant i la bicicleta 
han de tenir densitats mínimes de 30-40 habitatges/ha per tal que l’activitat 
diària efectivament es pugui portar a terme sense necessitar el cotxe 
(Newman, 1996). Per altra banda, aquestes densitats també asseguren una 
major eficiència de l’ús del sòl, entès com un recurs limitat i de gran valor.  
 
Aquest indicador permet una aproximació al grau de compacitat urbana a 
partir de l’evolució de la densitat neta d’habitatges. La densitat neta reflexa el 
nombre d’habitatges per hectàrea de sòl urbà (descomptant la superfície de 
sòl industrial i el sòl ocupat per vies de comunicació).  
 

Càlcul  
 
 
 

Unitats  Habitatges/Hectàrea 
Periodicitat Anual 

Resultat 40,6 (2001) 

Tendència 
desitjada 

 30-40 Hab./Ha > x < 100 Hab./Ha 

Font 
d’informació 

Ajuntament 

 

Núm. habitatges 

Hectàrees de sòl urbà 
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888   Grau d’ocupació de l’habitatge 
 

Descripció Avalua el nombre d’habitatges que es troben ocupats (habitatges de primera 
residència) respecte el total d’habitatges del municipi, fet que ens permet 
caracteritzar la vitalitat i sentit de pertinença dels ciutadans al municipi.  
 
Un nombre elevat d’habitatges vacants (desocupats i/o de segona residència) 
pot indicar una baixa cohesió social i l’existència de zones urbanes 
degradades. 
 

Càlcul  
 
 
 

Unitats  % 

Periodicitat Anual  
 

Resultat 73 % (1996) 

Tendència 
desitjada 

⇑ 
Augmentar 

Font 
d’informació 

Institut d’Estadística de Catalunya (total d’habitatges) 
Ajuntament (habitatges de primera residència) 
 

Núm. Habitatges ocupats 

Núm. total habitatges  

X  100  
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999   Índex d’envelliment de la població 
 

Descripció Aquest indicador avalua el grau amb que una societat, en aquest cas 
comunitat local, envelleix, calculant la proporció entre el nombre de persones  
grans (65 anys i més) i el nombre de nens o adolescents (joves de menys de 
15 anys).  
 
Malgrat existeix una tendència general a l’increment de l’índex d’envelliment a 
Catalunya, apareixen diferències notables en funció de les zones i/o municipis 
del territori. 
 
Com a subindicador complementari es proposa calcular l’índex de 
sobreenvelliment, entès com la proporció entre el nombre de persones de 85 
anys i més respecte el nombre de persones de 65 anys i més. Aquest 
subindicador pot indicar el percentatge de persones grans que tenen unes 
majors necessitats d’atenció social i sanitària. 
 

Càlcul  
  
 
 
 
Subindicador  
 
 

Unitats  % 
Periodicitat Anual 

Resultat Indicador: 134,9 % (2001) 
Subindicador: 12,5 % (2001).  

Tendència 
desitjada 

Valors de referència: 
 

- Índex d’envelliment <120 % 
- Índex de sobreenvelliment <15% 

 
Font 
d’informació 

Padró municipal 

 

Núm. de persones de 65 anys i més 

Núm. de persones de menys de 15 anys 

X  100  

Núm. de persones de 85 anys i més 

Núm. de persones de 65 anys i més 

X  100  
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111000   Grau de formació de la població 
 

Descripció Calcula el percentatge de població major de 16 anys que disposa dels estudis 
obligatoris acabats. 
 
Com complement a l’indicador es proposen dos subindicadors: 
 

- Percentatge de població que disposa d’estudis mitjans o superiors 
- Percentatge de població escolar immigrada respecta el total de la 

població escolar del municipi 
Càlcul  

 
 
 
Subindicadors: 
 
 
 
 
 
 
 

Unitats  % 
Periodicitat Anual 

Resultat Indicador: 36 % (1996). S’ha considerat la població major de 15 anys que no 
havia acabat l’EGB. 
Subindicador 1: 3,4% (1996) 
Subindicador 2: 8,7% (2001) 

Tendència 
desitjada 

Indicadors:  
⇓ 
Disminuir 
 
Subindicadors:  
⇑, augmentar la població amb estudis mitjans i/o superiors 
Augmentar o mantenir-se. 
 

Font 
d’informació 

Institut d’Estadística de Catalunya 

 

X  100  
Població escolar immigrada  

Població escolar total  

Població major de 16 anys amb ESO inacabada  

Població major de 16 anys  

X  100  

Població amb estudis mitjans i superiors acabats  

Població total  

X  100  
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111111   Taxa de mortalitat  
 

Descripció Registra el número de defuncions de la població, calculada com el nombre de 
defuncions per a cada 1000 habitants. 
 

Càlcul  
 
 

Unitats  Defuncions/1000 habitants 

Periodicitat Anual 
Resultat 8,83 (2001) 

10,04 (2000) 
10,51 (1999) 
8,51 (1998) 

Tendència 
desitjada 

⇓ 
Disminuir 

Font 
d’informació 

Padró municipal 
Institut d’Estadística de Catalunya 

 

Núm. defuncions  

Població total  
X  100  
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111222   Equipaments assistencials per a la gent gran 
 

Descripció Avalua els centres residencials i centres de dia que hi ha al municipi, a partir 
de calcular l’oferta de places respecte a la  població de més de 65 anys. 
 

Càlcul  
 

 
Unitats   

Periodicitat Anual 
Resultat 0,06 (2001). Inclou 64 places de residència i 30 del centre de dia 

Tendència 
desitjada 

⇑ 
Augmentar i/o mantenir en funció de les necessitats de la població major de 
65 anys. 

Font 
d’informació 

Ajuntament 

 

Núm. de places en centres residencials i centres de dia  

Població de més de 65 anys  
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111333   Grau d’associacionisme local  
 

Descripció Disposar d’una bona xarxa associativa afavoreix les relacions socials i la 
cohesió del municipi. Aquest indicador integra les associacions locals que 
tenen un clar caràcter social i/o ambientalista i la seva vitalitat, ponderant el 
nombre de ciutadans que participen en la vida associativa del municipi.  
 
Per tal de recollir les associacions que treballen directament per millorar el 
medi ambient i la qualitat de vida dels ciutadans seguint els principis bàsics 
de sostenibilitat, a continuació es presenta una llista dels àmbits a considerar: 
 
- Veïnals 
- Culturals 
- Polítiques i sindicals 
- Medi Ambient / conservacionistes 
- Solidaritat, Pau i Drets Humans 
- Educatives i Formatives 
- Salut i Sòcio-assistencials 
 

Càlcul  
 
 

 
 

Unitats  % 

Periodicitat Anual 

Resultat - 
  
La Bisbal compta amb prop de 40 entitats culturals i 16 d’esportives però no es coneix el 
nombre de socis de cadascuna d’elles 

Tendència 
desitjada 

⇑ 
Augmentar  

Font 
d’informació 

Ajuntament 

 
 

∑ ((Ass.1 x Núm. socis1)+(Ass. 2 x núm. socis 2)+...+(Ass. n x núm. socis n)) 
X  100  

Núm. habitants  
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111444   Dependència econòmica exterior   
 

Descripció Aquest indicador avalua el grau de dependència exterior per raons de treball. 
Reflexa les necessitats de mobilitat obligada que té el municipi, així com la 
fortalesa de l’economia local.  
 

Càlcul  
 
 
 

Unitats  % 

Periodicitat Quinquennal 
Resultat 75,5 % (1986) 

70,2 % (1991) 
65,9 % (1996) 

Tendència 
desitjada 

⇑ 
Augmentar 

Font 
d’informació 

Institut d’Estadística de Catalunya 
Ajuntament 

 

Població resident ocupada  

X  100  
Població ocupada que treballa al municipi  
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111555   Vulnerabilitat econòmica del municipi 
 

Descripció Aquest indicador mesura la concentració de l’ocupació, segons sectors 
d’activitat. La diversitat econòmica local es pot considerar un aspecte clau en 
la sostenibilitat del municipi, ja que permet reduir el risc econòmic de 
dependre d’un únic sector d’activitat i genera estabilitat econòmica a mig i 
llarg termini.  
 
Com a subindicador es proposa avaluar el percentatge de població ocupada 
en les 5 principals empreses del municipi, per tal de complementar la 
informació sobre el nivell de concentració de l’economia local. 

Càlcul Percentatge de població ocupada per sectors (% sector primari, % sector 
secundari, % sector terciari) 
 
Subindicador:             

 
 

Unitats  % 
Periodicitat Anual 

Resultat Sector primari: 2,5 % (1996) 
Sector secundari: 34,4 % (1996) 
Sector terciari:  48,3% (1996) 
Sector construcció: 14,8% (1996) 
Subindicador: 4,9 % (2001) 

Tendència 
desitjada 

Per l’indicador:  
Equilibri entre sectors 
 
Pel subindicador: 
⇓ 
Disminuir i/o mantenir-se 

Font 
d’informació 

Ajuntament 
Institut d’Estadística de Catalunya 

 

Núm. de treballadors a les 5 principals indústries  

Població total ocupada  
X  100  
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111666   Proximitat de l’oferta comercial  
 

Descripció Aquest indicador avalua l’oferta local del comerç minorista a partir del nombre 
d’establiments de comerç al detall d’alimentació. 
 
El fet que un municipi tingui un comerç minorista fort i distribuït pels diferents 
barris urbans, a més de la importància econòmica que això representa, 
suposa que la ciutat té una estructura urbana amb diversitat d’usos que 
permet una bona accessibilitat als comerços, i per tant, redueix també els 
possibles problemes de mobilitat. 
  

Càlcul  
 
 

Unitats  Núm. establiments/100 habitants 

Periodicitat Anual 
Resultat 1,06 (2001).  

 

Tendència 
desitjada 

⇑ 
Augmentar 

Font 
d’informació 

Ajuntament 

 

X  100  
Núm. d’establiments al detall d’alimentació 

Població total 
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111777   Taxa d’atur 
 

Descripció Aquest indicador avalua la taxa d’atur, segons la població activa i segons la 
població compresa entre 15-64 anys.  
 
La taxa d’atur sobre la població activa (Taxa d’atur 1), és un indicador 
estandarditzat que permet treballar i comparar amb altres municipis, o a nivell 
comarcal i de tot Catalunya. La taxa d’atur sobre el total de població 
compresa entre 15-64 anys (Taxa d’atur 2), tot i no ser comparatiu en d’altres 
municipis, dóna una  idea més aproximada de la taxa d’atur real del municipi. 
 
Com a subindicador es proposa avaluar l’atur juvenil (aturats d’edats 
compreses entre 20 i 29 anys dins el conjunt d’aturats de municipi). 
 

Càlcul  
Taxa d’atur 1:    

 
 
Taxa d’atur 2:   

 
 
Subindicador:  

 
 

Unitats  % 
Periodicitat Anual  

Resultat Taxa d’atur 1: 5,15 % (1996) 
Taxa d’atur 1: 2,48 % (2001) 
Taxa d’atur 2: 7,87 % (1996) 
Taxa d’atur 2: 3,73 % (2001) 
 
Subindicador: 27,3 % (2001).   

Tendència 
desitjada 

⇓ 
Disminuir 

Font 
d’informació 

Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya. 
 

 

X  100  
Núm. aturats  
Població activa  

Núm. aturats  X  100  
Població entre 15-64 anys  

Núm. aturats 20-29 anys  

Núm. aturats  
X  100  
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111888    Qualitat ambiental de les activitats econòmiques  
 

Descripció Incorporar criteris de sostenibilitat en les activitats econòmiques és un repte 
que està començant a impregnar totes les activitats de la nostra societat. 
Mitjançant la implantació d’un sistema de gestió ambiental o del distintiu de 
garantia de qualitat ambiental és busca la introducció d’una cultura de la 
gestió ambiental en les nostres activitats econòmiques. 
 
Aquest indicador avalua la qualitat ambiental de les activitats econòmiques 
del municipi, a partir del càlcul del nombre d’organitzacions que disposen de 
Sistemes de gestió ambiental (ISO 14001 i/o EMAS), o bé del Distintiu de 
garantia de qualitat ambiental.  
 

Càlcul  
 
 

Unitats  % 
Periodicitat Anual 

Resultat 0 % (2002) 

Tendència 
desitjada 

⇑ 
Augmentar 

Font 
d’informació 

Ajuntament 
Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya 
ISO (International Organization for Standardization) 

 

X  100  
Núm. d’organitzacions amb certificació ambiental  

Núm. d’organitzacions del municipi  
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111999   Despesa municipal en matèria de sostenibilitat  
 

Descripció Aquest indicador pretén valorar la despesa econòmica, i per tant l’esforç 
municipal, en temes de sostenibilitat ambiental. 
  
Per al càlcul de l’indicador es considera despesa en matèria de sostenibilitat 
ambiental aquelles que suposen una clara millora ambiental de la gestió 
municipal: 
 
- Recollida selectiva de residus 
- Mesures d’estalvi energètic 
- Foment d’energies renovables 
- Control de la contaminació atmosfèrica 
- Mesures d’estalvi d’aigua 
- Reutilització d’aigües residuals depurades 
- Protecció i conservació del medi natural 
- Construcció de carrils bicicleta, zones de prioritat invertida i zones per a 

vianants 
- Foment del transport públic 
- “Compra verda” 
- Formació i comunicació ambiental 
  

Càlcul  
 
 

Unitats  % 
Periodicitat Anual 

Resultat El 16,8% del pressupost municipal (2001) es dedica a aspectes ambientals  

Tendència 
desitjada 

⇑ 
Augmentar 

Font 
d’informació 

Ajuntament 

 
 

X  100  
Despesa en millores ambientals  

Despesa municipal  


