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1 OBJECTIUS I METODOLOGIA 
 
A finals de l’any 2008 l’Ajuntam ent de  Llore t de Mar va continuar am b el procés d’Ag enda 21 
Local iniciat  anys anterio rs, am b la redacció i elaboració de la seva l’Ag enda 21 local. El procés 
de redacció de  l’Ag enda 21 Local s’ha desenvolupat e n diferents fases i s’han g enerat els  
docum ents d’anàlisi i diag nosi, e ls qua ls han servit de base  pe r a  elabora r aquesta proposta  de  
Pla d’acció local  per a la sostenibilita t (PALS) de Lloret de Mar.  
 
El PALS de Lloret de Mar és un docum ent prog ram àtic que defineix les estratèg ies i actuacions  
que s’han d’im pulsar al m unicipi per ta l d’assolir un desenvolupam ent m és sostenible .  
 
Els objectius bàsics del pla són els seg üents:  
 
- Donar al territori elements de coneixement per a poder desenvolupar de manera prog ramada 

polítiques que integrin els aspectes ambientals i territorials seg uint els principis d’un 
desenvolupament sostenible. 

 
- Potenciar i orientar el desenvolupament cap a un horitzó d’un major aprofitament dels recursos 

amb el mínim impacte sobre el medi. Establir estratègies ambientals integ rades per sobre d’un 
enfocament sectorial. 

 
- Fomentar la participació dels ag ents locals i col·lectius ciutadans en aquest procés, de manera que 

el desenvolupament sostenible 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 a 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 

sostenible del territori tenint en compte el context supramunicipal i el suport institucional 
necessari per tal de poder executar el procés amb garanties d’èxit. 

 
Aquest docum ent està estructura t en difere nts aparta ts. Un prim er apartat (capíto l 2) on 
s’introdueix e l m arc g lobal per a un desenvolupam ent sostenible, fe nt un repàs cro nològ ic de les  
fites m és sig nificatives des de l’inform e Brundtland l’any 1987 fins la quarta Conferència de  
Ciutats  i Pobles Soste nible Aalbo rg  + 10  celebrada el juny de 2004. En a quest a parta t tam bé es  
defineix el concepte del desenvolupam ent sostenible i els com prom isos que sorg iren de la  
conferència d’Aalbo rg , els quals esdevenen la g uia principal e n la im plantació del PALS.  
 
A continuació es desenvolupa una proposta d’accions de l Pla  d’Acció Local per a  la Soste nibilita t 
de Llore t de  Mar. Cada  fitxa es  correspon am b una  única acció, tot i que aquestes es trobe n 
org anitzades en base als  correspone nts  línies estratèg iques i prog ram es d’actuació.  Tot seg uit 
s’acom panyaran les fitxes de les accions am b  un docum ent de temporalització i priorització del 
Pla d’Acció Local tenint en com pte diferents paràm etres com la inversió necessària o prioritats  
d’actuació. 
 
I en darrer lloc, aquest pla s’acom panya d’un pla de seguiment que incorpo rarà els indicado rs de  
sostenibilita t per el seg uim ent m unicipal. 
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2 BASES PER A L’ESTABLIMENT DE LES AGENDES 21 LOCALS  

2.1 UNA MICA D’HISTÒRIA 
 
L’any 1972, la Conferència sobre el Medi Hum à de les Nacions Unides celebrada a la ciuta t 
d’Estocolm  va m arcar l’inici d’una època en plantejar pe r prim er cop la determ inant pressió que  
les econom ies contem porànies exercien sobre el m edi am bient i els recursos natura ls, am b 
efectes especialm ent m anifestos als països m és industrialitzats. Des d’alesho res és un fe t 
prog ressivam ent assum it per les socie tats i els  seus g overns que  l’acció de  l’hom e altera  
l’entorn de fo rm a sig nificativa, i que  el creixent consum  –sovint m albaratam ent– de m atèries  
prim eres posa en qües tió e l futur de  la hum anitat. Els interrog ants sobre  l’esdevenidor 
augm enten a m esura que es fa m anifest que els m ecanism es del m ercat són incapaços de 
reg ular la pro tecció d’un bé que és cons idera t d’interès públic, co ndició bàs ica de la vida  i 
l’activitat sobre la terra. 
 
L’inform e “El Nostre Futur Com ú” –m és coneg ut tam bé com  informe Brundtland– publicat l’a ny 
1987, donà l’im puls definitiu al principi del desenvolupam ent sostenible 1. A partir d’aquell 
m om ent l’idea de la sostenibilitat s’aniria universalitzant com  a referent en totes les polítiques  
m ediam bientals i de creixem ent econòm ic. 
 
El deba t –certam ent fructífer– a  l’entorn de l’ inform e Brundtla nd ting ué com  a principal 
conseqüència la histò rica Confe rència pe r al Medi Am bient i el Desenvolupam ent celebrada l’a ny 
1992 a Rio de Janeiro. La Cimera de la Terra –així és com es popularitzà la Conferència de Rio– 
va constituir la re unió internacio nal m és im portant rea litzada f ins alesho res, am b una  
participació  tota l de 170 estats en les sessions of icials, a ixí com  de prop de 6.000 ONG’s de 189 
països en la que  fou cim era pa ral·le la, a ltram ent dita  Fòrum  Global 92. A Rio , els  debats  i  
com unicacions es concretaren en convenis sobre el canvi clim àtic i la diversita t biològ ica, així 
com  declaracions sobre el m edi am bient i el desenvolupam ent, els principis rela tius a ls boscos i 
l’anom enada Ag enda 21, aquests tres últim s docum ents am b valor de resolucions de l’ONU. 
 
De la Cim era per la Te rra e n va sorg ir l’Ag enda 21, que incideix e n les po lítiques i estra tèg ies que  
els països han d’em prendre en l’àm bit m undial cap el Desenvolupam ent Sostenible, “ ...un  
desenvolupament que satisfaci les necessitats del present sense comprome tre la possibilitat 
de les futures  gene racions per a satisfe r les seves pròpies necessitats...”. L’Ag enda 21 de  la  
Conferència de Rio recone ix que difícilm ent podran dur-se a term e les transform acions 
necessàries per a la sostenibilita t del dese nvolupam ent als seus diferents nivells, sense  
l’assum pció de tals objectius per pa rt dels po ders locals. 

                                                                         
1 Hom pot definir el desenvolupament sostenible com aquell que cobreix les necessitats 
del present sense comprometre la capacitat de les g eneracions futures de satisfer les 
seves pròpies (Informe Brundtland, 1987). També podem dir que és aquell 
desenvolupament que proveeix de serveis ambientals, socials i econòmics bàsics a 
tothom sense amenaçar la viabilitat dels sistemes naturals, construïts i socials dels 
quals depenen aquests serveis (Programa de Comunitats Model Agenda 21 Local, de 
l’ICLEI –Consell Internacional d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient). 
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L’any 1994 es va celebrar a  Aalborg  (Dinam arca) la Prim era Confe rència Europea  de Ciutats  i  
Pobles Sostenibles, on es va redactar la Carta d’Aalborg , que instava els m unicipis a inicia r, 
seg uint la filosofia de l’Ag enda 21 de la Cim era de la Terra, e l procés de les Ag endes 21 Locals per 
al desenvolupam ent sostenible d’aquests m unicipis.  
 
L’any 1996 ting ué lloc a Lisboa (Po rtug al) la Seg ona Confe rència Europea  de Ciutats  i Po bles  
Sostenibles, on dona nt continuïtat a  la Ca rta d’Aalborg , es va g enerar el docum ent “De la  Carta  a  
l’acció” orienta t a aprofundir el procés cap a l’elaboració de l’Ag enda 21 Local. 
 
L’any 1997 es va constituir a Manresa, la Xarxa de Ciutats i Pobles Cap a la Sostenibilitat, 
im pulsada per la Diputació  de Barcelo na. Tots e ls m unicipis  catalans  que  l’integ ren, Berg a entre  
ells, han adquirit el com prom ís de treballa r i iniciar l’acció cap a sostenibilitat. 
 
El febre r de l’any 2000 ting ué lloc a Hannover (Alem anya) la Tercera Co nferència  de Ciutats  i  
Pobles Sostenibles on, a partir de l’avaluació dels prog ressos en el cam p de la sostenibilita t en 
m olts m unicipis, es declara el com prom ís de seg uir treballa nt en el cam í del desenvolupam ent 
sostenible . 
 
L’assem blea General de les Nacions  Unides va  celebrar el m es d’ag ost del 2002, una Cim era  
Mundia l pel Desenvolupam ent Sostenible, 10 anys m és tard de la Cim era de Rio, és a dir, 10 anys  
després del so rg im ent de les ag endes 21. La Cimera “Rio+10” es celebrà a Johannesburg , (Sud-
àfrica), reuní caps d’esta t i de  g overn que, al m és alt nivell polític, reafirm aren l’adhesió de  la  
com unitat m undial al Desenvolupam ent Soste nible i revisaren l’aplicació dels acords presos fa  
deu anys a la Cim era de Rio. 
 
Finalm ent, e l juny de 2004 es celebrarà  altra veg ada a Aalborg , la quarta Conferè ncia de Ciuta ts i  
Pobles Sostenibles. En a questa conf erència , que pren el nom  d’Aalborg + 10,  s’avaluà els 
prog ressos i els obstacles per la im plantació d’actuacio ns locals sostenibles.  
 
Fent un ba lanç d’aquests da rrers  anys podem  valorar de m anera positiva una prog ressiva 
g eneralització de la  consciència social, l’esforç per a  la reg ulació de  les em issions o de protecció  
d’espais i a ltres recursos, i sobre tot, l’inici d’actuacions proactives, m arque n un procés de  
m aduració en què el m ovim ent sostenibilista va concretant pro postes constructives per un futur 
m és seg ur, m és qualificat i m és durable per a la hum anitat. 
 
No obstant a ixò, hi ha e ncara m oltes om bres que m ostren la incapacita t de l’espècie hum ana per 
viure en harm onia am b el planeta. Així, es planteg en g rans problem es planetaris com  les 
desig ualtats en la distribució de la riquesa, els conf lictes socials, l’increm ent de l’efecte  
hivernacle i la destrucció de  la capa d’ozó, la hum anització del paisatg e i la necessitat de  
preservar la bio diversita t, són alg uns dels g rans reptes que tenim  a escala planetària . 
 
Les Ag endes 21 Locals són ara per ara els instrum ents m és vàlids per tal que les propos tes i 
l’esperit de Rio sig uin assum its per les com unitats ciutada nes. No deba des són aquestes les que  
sobre el territori presenten una m ajor hom og eneïtat, tant des del punt de vista cultura l com en 
hàbits i pe rcepcions dels problem es que com parteixen. A banda de les autoritats locals com  a 
im pulsor del procés d’Ag enda 21, és del tot im prescindible com ptar am b la participació d’un 
seg uit d’ag ents per tal d’assolir am b èxit el procés de desenvolupam ent de l’Ag enda 21 Local.  
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2.2 PRINCIPIS DE SOSTENIBILTAT 
 
Cam inar cap a un desenvolupam ent sostenible vol dir tam bé aconseg uir una tra nsform ació 
cultural de la socie tat, perquè aporta nous principis i valo rs que han de  reg ir les re lacions  
hum anes i la seva interacció am b l’entorn.  
 
Per assolir un dese nvolupam ent sostenibilis ta cal treballar per a la integ ració dels aspectes 
am bientals, territo rials, socials i econòm ics. 
 

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

Principi 1.1 de la Carta d’Aalborg  
 

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

Principi 1.2 de la Carta d’Aalborg  
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En aquest punt resulta útil recordar els com prom isos d’Aalborg , i que defineixen am b m olta 
claredat el cam í a seg uir en la política m unicipal per a un desenvolupam ent soste nible, i que són: 
 
1.-Governança 
 

 

◘ Desenvolupar una visió com partida a llarg  term ini per aconseg uir pobles i ciuta ts sostenibles. 

◘ Augm entar la participació i la capacita t de desenvolupam ent sostenible en les com unitats  
locals i les adm inistracions m unicipa ls. 

◘ Convidar to ts els sectors de la societa t local a participar eficaçm ent en la presa de decisions. 

◘ Fer que les nostres decisions sig uin obertes, respo nsables i transpare nts. 

◘ Cooperar eficaçm ent i conjuntam ent am b els m unicipis veïns, altres pobles i ciutats, i altres  
àm bits de Govern. 

 
 
2.-Gestió local cap a la sostenibilitat 
 

 

◘ Consolidar l’Ag enda Local 21 o altres processos de sostenibilitat local i ato rg ar-los un paper 
central en la g estió m unicipal. 

◘ Oferir una g estió integ rada cap a la sostenibilitat, basada en els principis preventius i d’acord 
am b l’Estratèg ia tem àtica sobre m edi am bient urbà de la UE. 

◘ Fixar objectius i  term inis e n el m arc dels Com prom isos d’Aalborg  i crear instrum ents de control 
que en facilitin e l seg uim ent. 

◘ Asseg urar que les qüestions re lacionades am b la sostenibilitat són un elem ent essencial en 
els processos de presa de decisio ns m unicipals i que l’assig nació de recursos es basa e n crite ris  
sòlids i am plis de sostenibilitat. 

◘ Cooperar am b la Cam panya e uropea de ciuta ts i pobles soste nibles i am b les seves xarxes per 
tal d’avaluar i fer el seg uim ent dels prog ressos cap a la consecució dels nostres o bjectius de  
sostenibilita t. 

 

Ens comprometem a impulsar els nostres processos de presa de decisions a 
través d’una major democràcia participativa. 

Ens comprometem a elaborar programes eficaços de gestió, des de la seva 
formulació fins a la seva implementació i avaluació. 



 6 

3.-Bens naturals compartits 
 

 

◘ Reduir el consum  d’energ ia prim ària i increm entar e l percenta tg e d’energ ies renovables. 

◘ Millora r la qua lita t de l’aig ua, estalviar- ne i utilitzar-la de la m anera m és eficient. 

◘ Prom oure i aug m entar la biodivers itat, i am pliar i tenir cura de ls espais verds i les àrees  
natura ls. 

◘ Millora r la qualitat del sòl, preservar la terra  de producció ecològ ica i prom oure l’ag ricultura i la  
silvicultura sostenibles. 

◘ Millora r la qua lita t de l’aire . 

 
 
4.-Consum responsable i elecció d’estils de vida 
 

 

◘ Evitar i re duir e ls residus i increm entar la re utilització i e l reciclatg e. 

◘ Gestionar i tractar els residus d’acord am b els principis de bones pràctiques. 

◘ Evitar el consum  innecessari d’e nerg ia i m illorar l’eficiè ncia del seu ús. 

◘ Seg uir procedim ents sostenibles d’adquisició de béns. 

◘ Prom oure activam ent la  producció i e l consum  sostenibles, es pecialm ent de ls pro ductes am b 
etique ta ecològ ica, org ànics i de com erç ètic i just. 

 

5.-Planificació i urbanisme 
 

 

◘ Reg enerar i reutilitzar les zones deg radades o abando nades. 

◘ Evitar e l creixem ent urbà incontro lat es tablint densitats urbanes  adequa des i donant prioritat 
al desenvolupam ent en zones indus trials aba ndona des i no en espa is verds. 

Ens comprometem a assumir un paper estratègic en la planificació i 
l’urbanisme a l’hora de resoldre problemes ambientals, socials, econòmics, 
culturals i sanitaris en benefici de tots. 

Ens comprometem a assumir plenament la nostra responsabilitat de protegir, 
presentar i garantir un accés equitatiu als béns naturals compartits. 

Ens comprometem a adoptar i facilitar l’ús prudent i eficient dels recursos i a 
fomentar el consum i la producció sostenibles. 
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◘ Garantir l’ús m ixt d’e dificis i urba nitzacions, am b un e quilibri adequat de  llocs de treba ll,  
habita tg es i serveis, i donar prioritat a l’ús residencial e n el nucli urbà . 

◘ Garantir la conse rvació, renovació i utilització /re utilització adequades del pa trim oni cultural. 

◘ Com plir els requisits de disseny i construcció sostenibles i prom oure l’arquitectura i les 
tècniques de cons trucció d’alta qualitat. 

 
6.-Millor mobilitat, menys trànsit 
 

 

◘ Reduir la dependència de l tra nsport privat m otoritzat i prom oure alternatives a tractives i 
accessibles per a tothom . 

◘ Augm entar la propo rció de desplaçam ents en tra nsport públic, a peu i e n bicicleta . 

◘ Prom oure el canvi a vehicles am b baixes em issions. 

◘ Desenvolupar un pla integ rat de m obilita t urba na sostenible. 

◘ Reduir l’im pacte del tra nsport en el m edi am bient i la salut pública. 

 

7.-Acció local per a la salut 
 

 

◘ Sensibilitzar la població i pre ndre m esures pel que fa a ls factors de term inants per a la salut, la  
m ajoria dels quals no esta n directam ent re laciona ts am b el sector sanitari.  

◘ Prom oure el desenvolupam ent de plans de  salut m unicipals que proporcio nin a les  nostres  
ciutats els m itjans per cons truir i m antenir alia nces estratèg iques relacio nades am b la salut. 

◘ Reduir les desig ualtats sanità ries i aborda r la pobresa, la qua l cosa requereix dur a term e 
estudis reg ulars sobre els prog ressos en la reducció d’aquestes dife rències. 

◘ Prom oure l’avaluació dels im pactes en la salut, com  un m itjà perquè tots els sectors centrin 
els seus esforços en la salut i la qualitat de vida . 

◘ Mobilitzar els urbanistes perquè ting uin en com pte la salut e n les seves estra tèg ies i 
iniciatives urbanístiques. 

 

Ens comprometem a promoure i protegir la salut i el benestar dels ciutadans. 

Reconeixem la interdependència del transport, la salut i el medi ambient i ens 
comprometem a promoure fermament els models de mobilitat sostenibles. 
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8.-Economia local activa i sostenible. 
 

 

◘ Adoptar m esures que estim ulin i donin suport a l’ocupació local i a la creació d’em preses. 

◘ Cooperar am b les em preses locals per prom oure i im plem entar bones pràctiques  
em presarials. 

◘ Desenvolupar i im plem entar principis de sostenibilitat en la localització de les em preses. 

◘ Prom oure els m ercats de productes locals i reg ionals de qua lita t. 

◘ Prom oure el turism e local sostenible. 

 
 
9.-Igualtat i justícia social. 
 

 
 
◘ Desenvolupar i im plem entar m esures per prevenir i pal·lia r la pobresa . 

◘ Garantir un accés equitatiu als serveis públics, l’educació, les oportunitats de tre ball, la  
form ació, la inform ació i les activitats culturals. 

◘ Prom oure la inclusió socia l i la ig ualta t entre hom es i dones. 

◘ Millora r la seg uretat ciutadana. 

◘ Garantir condicions de vida i habitatg es de qualita t i socialm ent integ rats. 

 
 
10.-Del local al global. 
 

 
 
◘ Desenvolupar i fer el seg uim ent d’un pla estratèg ic i  integ rat per m itig ar el canvi clim àtic i  
treballar per aconseg uir un nivell soste nible d’em issions de g asos hivernacle.. 

◘ Atorg ar a la política de  pro tecció del clim a un paper ce ntral en les polítiques en m atèria  
d’energ ia, transpo rt, com pres, residus, ag ricultura i silvicultura. 

Ens comprometem a assumir la nostra responsabilitat global a favor de la pau,  
la justícia, la igualtat, el desenvolupament sostenible i la protecció del clima. 

Ens comprometem a garantir comunitats integradores i solidàries. 

Ens comprometem a crear i garantir una economia local pròspera que doni 
accés al treball sense perjudicar el medi ambient. 
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◘ Conscienciar la població sobre  les causes i e ls im pactes proba bles de l canvi clim àtic i  integ rar 
accions preventives en les po lítiques relacio nades am b el canvi clim àtic. 

◘ Reduir l’im pacte hum à en el m edi am bient g lobal i prom oure el principi de justícia am bienta l. 

◘ Reforçar la cooperació dels pobles i les ciutats i desenvolupa r respostes locals a problem es 
g lobals, conjuntam ent am b els g overns locals, les com unitats i els g rups d’interès  
corresponents. 
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3 PLA D’ACCIÓ LOCAL 
 
El Pla  d’acció local pe r a la  sostenibilitat (PALS) de L loret és el docum ent prog ram àtic del procés  
d’Ag enda 21 Local, que defineix les estratèg ies  i actuacions que s’han d’im pulsar en el m unicipi 
per tal d’assolir un dese nvolupam ent sostenible. 
 
El pla d’acció s’estruc tura je ràrquicam ent en 4 línies estra tèg iques, que es concreten e n un to tal 
de 36 accions i/o pro jectes. 
 
Les accions es defineixen m itja nçant unes fitxes estandarditzades. Ca dascuna de les fitxes  
detalla la línia estratèg ica i el prog ram a d’actuació on s’emm arca l’acció i es com plem enta am b 
una valoració sobre diversos aspectes relacio nats am b l’aplicació de l’acció (term inis d’e xecució, 
prioritat, fo nts de finançam ent, sectors involucrats en l’execució i valoració econòm ica).  
 
Els aspectes considerats en a questa valoració són:  
 
 
Objectiu: Descriu breum ent l’objectiu que es pe rseg ueix am b l’acció que es proposa. 
 
Àmbit: Classificació de les accions en àm bits, seg ons el se u conting ut prene nt com  a referè ncia  
els àm bits tem àtics de l’Ag enda 21 Local: Territori,  Biodiversitat i  paisatge, R iscos ambientals, 
Mobilitat, B alanç d’aigua, contaminació atmosfèrica, Soroll, R esidus, Estructura ene rgètica, 
Aspectes de sostenibilitat econòmica, Aspectes de sostenibilitat social. Una acció pot trac tar 
diversos tem es, així es m esura la transversalitat de les accions i, e n conjunt, del pla d’acció. 
 
Descripció: detalla acuradam ent l’acció que es proposa dur a te rm e. 
 
Grau de prioritat: Indica l’ordre en què cal realitzar les accions dins d’un m ateix te rm ini de  
tem ps. La prioritat es valora en:  Alta – Mitjana – B aixa. En funció de la rellevància de l’actuació 
per avançar cap a  la soste nibilita t i  de les  prio rita ts expressades per l’Ajuntam ent i  per la  
ciutadania dura nt el procés de participació pública. 
 
Cost: es valora el g rau d’inversió necessari per a portar a te rm e l’acció. El g rau d’inversió s’estim a 
sem pre que sig ui possible , ta nt la inversió inicial com  els costos de m antenim ent a l llarg  del 
tem ps m entre s’executa l’acció. Es valora  com  a “Recursos propis”  qua n la  invers ió depè n 
bàsicam ent de tasques tècniques o g estions que es pode n dur a te rm e des de l’ajuntam ent am b 
la pròpia infraestructura i recursos existents. 
 
Termini d’implantació: es valora l’horitzó tem poral d’im plantació de l’acció, dife renciant si el 
term ini és: Curt (0 a 2 anys) – Mig (3 a 5 anys) – Llarg (6 – 10 anys).  
 
Interrelació amb d’altres accions: Valora les possibles connexions entre accions , enum erant les  
accions relacionades entre si del conjunt del pla d’acció. 
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Fonts de finançament: es valoren les possibles subve ncions o a juts pe r a l’aplicació de  la  
m esura, indicant les institucions i o rg anism es que poden fina nçar l’acció. S’utilitzen, tam bé, els  
acrònim s citats per a la identificació d’org anism es i institucions. 
 
Entitat responsable i altres organismes implicats: es valora el g rau de com petència m unicipal 
per a porta r a term e l’acció i  la im plicació d’altres entita ts o org anism es. En alg unes accions  els  
ajuntam ents poden f er poc m és que de m ediadors o d’im pulsors, m entre que e n d’altres són els  
principa ls responsables. 
 
Acrònim s d’entitats i o rg anism es utilitzats en les fitxes: 
 
Acrònim Entitat Lloret de Mar 
ACA Ag ència Catalana de l'Aig ua 
ACLL Associació de Com erciants de Lloret 
ADF Associació de Defensa Forestal 
AJ Ajuntam ent de Lloret de Ma r 
Antena LL  Antena Llo ret de Ma r 
ARC Ag ència de Residus de Catalunya  

ATM Girona  
Autoritat Te rritorial de la Mobilitat de les com arques 
g ironines  

Cam braGirona Cam bra de Com erç de Girona 
CAP Centre d'Ate nció Prim ària 
CCBGi Consorci d'Aig ües de la Costa Brava 
CCS Consell Com arcal de la Selva 
DAAR Departam ent d'Ag ricultura, A lim entació i Acció Rural 
DDGI Diputació de Giro na  
DE Departam ent d'Educació  
DI Departam ent d'Interio r 
DICT Departam ent d'Indústria, Com erç i Turism e 
DMAH Departam ent de Medi Am bient i Habitatg e 
DPTOP Departam ent de Política Te rritorial i Obres Públiques  
DS Departam ent de Salut 
DT Departam ent de Treba ll 
ECU Entitats de conservació de les urbanitzacions  
EL Entitats locals  
GENCAT Adm inistració de la Genera lita t de Catalunya  
ICAEN Institut Ca talà d'Energ ia 
IDAE Instituto para la Diversif icación y Ahorro de la Energ ía 
LLT Lloret Turism e 
MF Ministe rio de Fom ento  
MMA Ministe rio de Me dio Am biente  
MVIV Ministe rio de Vivie nda  
Pallarès  Em presa concessionària del servei de sanejam ent e n baixa  
PUOSC Pla únic d'obres i serveis de Catalunya  
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SP Sector Privat 
UE Unió Europea  
XCT Xarxa de Custò dia del Territori 

 
 
Indicadors de seguiment: Enum eració dels indicadors que m ostrin l’assolim ent de ls objectius  
que es preté n aconseg uir am b l’acció proposada  (es parteix dels  indicadors proposats  per la  
Diputació de Giro na i calculats e n l’aparta t de Pla de seg uim ent d’aquest docum ent). 
 
Estat d’execució (en referència a la da ta 12/2009): es valora si és una acció que ja s’ha iniciat, o  
encara és no inicia da. 
 
 
El PALS es po t consultar i  g estionar a través de la  Base de Dades adjunta da en fo rm at dig ital 
Acces. La base de dades perm et veure cadascuna de les fitxes del PALS i em etre difere nts  
consultes i info rm es sobre les accions proposades, així com , g estionar el se u procés  
d’im plantació i aplicació al llarg  del tem ps. 
 
A continuació s’exposa un llistat de les línies estra tèg iques, prog ram es i accions incloses en el 
PALS. 
 

4 LÍNIES ESTRATÈGIQUES 

15 PROGRAMES D’ACTUACIÓ 

80 ACCIONS 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 1. CONSERVAR I MILLORAR L'ENTORN DEL MUNICIPI 
 
1.1. PROTECCIÓ DELS ESPAIS D'INTERÈS NATURAL I PAISATGÍSTIC 
 1.1.1. Desenvolupar una es tratèg ia de conservació i resta uració dels hà bita ts lito rals  
  (terrestres i a quàtics) 
 1.1.2. Elaborar un Pla d'elim inació i control d'espècies invasores  

1.1.3. Elaborar un pla de g estió dels espais d’ inte rès natural de l Catà leg  d’espais 
d’interès natura l i paisa tg ístic de la Costa Brava presents al m unicipi 

1.1.4 Desenvolupar les propos tes de g estió del Pla d’orde nació dels recursos  
natura ls i paisatg ístics del litora l de Llore t de Mar (PORNP)  

1.1.5. Participa r en la redacció del Pla especial de protecció del m edi natura l i del 
paisatg e del Massís de Cadiretes 

 1.1.6. Im pulsar el desenvolupam ent d’instrum ents d’ordenació fo restal 
 1.1.7. Elaborar una estra tèg ia de g estió i fom ent dels espais ag raris 
 1.1.8. Elaborar un pla de g estió de les zones verdes de les urbanitzacions  
 1.1.9. Preveure elem ents de pe rm eabilització de les noves infraestructures  
 1.1.10. Revisar i am pliar l’actual ordena nça m unicipal de reg ulació de les antenes de  
  telefonia m òbil 
 
1.2. MINIMITZACIÓ DELS RISCOS AMBIENTALS 
 1.2.1 Aprovar i hom olog ar els plans d'em erg ències SISMICAT, NEUCAT I CAMCAT 
 1.2.2 Elaborar un pla de m antenim ent de les m esures de prevenció d'ince ndis a les  
  Urbanitzacions  
 1.2.3 Redactar un estudi d'inundabilitat del m unicipi 
 1.2.4 Elaborar un pro tocol de  m esures preventives davant e l risc de tem poral 
  
1.3. CONSERVACIÓ I FOMENT DEL PATRIMONI CULTURAL I NATURAL 
 1.3.1 Elaborar un inventari de cam ins i redactar un pla d’orde nació de cam ins 
 1.3.2. Divulg ar i fom entar el patrim oni arqueològ ic llig at a la xarxa de senders  
 1.3.3. Donar continuïtat al cam í de ronda  
 1.3.4. Redactar un catàleg  d'arbres i arbredes d'interès local i aprovar l'ordena nça de  
  protecció del verd 

1.3.5. Catalog ació del fons patrim onial artístic, arque ològ ic, arquitectò nic i cultural 
existent al m unicipi i consolidació de l’ofe rta cultural existent. Creació de la  
Casa Museu Indià de Can Com adran i m useïtzació dels pobla ts ibers del 
m unicipi 1 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 2. MILLORAR LA QUALITAT URBANA I FOMENTAR UNA MOBILITAT SOSTENIBLE 
 
2.1. MILLORA DE QUALITAT DE L'ESPAI PÚBLIC I FOMENT DE LA MOBILITAT TOVA 
 2.1.1. Im pulsar un pla de m illora del pa isatg e urbà  

2.1.2. Im pulsar un pla  integ ral d’ordenació i m illora  dels se rveis bàsics de  les  
urbanitzacions  

2.1.3. Am pliar la zona de viana nts, unif icar el seu disseny i m illorar e l seu e ncaix en el 
teixit urbà  

2.1.4. Garantir la connexió e ntre  les vies  ciclistes e xiste nts i la  via ciclis ta proposada  
al passeig  m arítim  

 2.1.5. Continuar im plantant una xa rxa d’aparcam ents per a bicicletes a la via pública  
 
2.2. INCREMENT DE LA COMPETITIVITA T DEL  TRANSPORT COL·LECTIU I  REDUCCIÓ DE L'IMPACTE 
DEL TRANSPORT PRIVAT 
 2.2.1. Im plantar carrils reservats per a autobusos i taxis dins el nucli urbà i en les vies  
  d’accés 
 2.2.2. Continuar rea litzant un control de l’aparcam ent il·leg al 
 2.2.3. Reduir la perm eabilitat de l nucli urbà al tràns it m otoritzat 

2.2.4. Reduir la do tació d’aparcam ent a la  zona m és cèntrica del nucli urbà i pote nciar 
els aparcam ents de dissuasió  

2.2.5. Dissenyar i im plem entar una  estra tèg ia de conte nció dels a utocars  
discrecionals  

  
2.3. FOMENT DE L'ÚS DE MITJANS DE TRANSPORT SOSTENIBLES 

2.3.1. Redactar una g uia de transport per fom entar l’ús de m itjans de transport 
sostenibles  

 2.3.2. Im plem entar una estra tèg ia de senyalització d’itineraris a pe u i am b bicicleta  
 2.3.3. Fom entar l’accés als centres escolars am b m itjans de transpo rt sostenibles  
 2.3.4. Continuar dese nvolupant el Pla d'accessibilita t 
  
  
LÍNIA ESTRATÈGICA 3. GESTIONAR DE MANERA EFICIENT ELS RECURSOS I SERVEIS MUNICIPALS 
  
3.1. GESTIÓ EFICIENT DELS RECURSOS HÍDRICS 
 3.1.1 Dissenyar una cam panya per fom entar l'esta lvi d'aig ua 
 3.1.2 Redactar una orde nança que fom enti l'esta lvi d'aig ua 
 3.1.3 Seg uim ent per g arantir la qualitat de l'aig ua potable, especia lm ent a les  
  urbanitzacions  
 3.1.4 Sol·licita r la concessió d'aig ües reg enerades 
 3.1.5 Elaborar un Pla directo r de claveg ueram 

3.1.6 Connectar les urba nitzacions Creu de L loret, Llore t Blau, L loret Ve rd, Mo ntllore t,  
els Pinars i L loret Reside ncial  al sistem a de sanejam ent m unicipal 

 3.1.7 Am pliar la xarxa d'aig ua reg enerada  
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3.2. MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I IMPLANTACIÓ DE LES ENERGIES RENOVABLES 
 3.2.1 Creació de l'Oficina contra el Canvi Clim àtic 
 3.2.2. Incorporar una em presa de serveis energ ètics (ESCO) a l’àm bit m unicipal 
 3.2.3. Elaborar un Pla d’Acció per l’Energ ia Sostenible (PAES)  
 3.2.4. Continuar despleg ant el Pla director de l’enllum enat públic  
 3.2.5. Realitzar auditories energ ètiques dels edificis i equipam ents m unicipals  

3.2.6. Instal·lació de sistem es de producció d'energ ia renovable en edificis de  
propieta t m unicipal 

 
3.3. AMBIENTALITZACIÓ I MILLORA DE LA GESTIÓ I ORGANITZACIÓ MUNICIPAL 

3.3.1. Im plantar unes bones pràctiques per a l’ús de les instal·lacions i serveis  
m unicipals 

 3.3.2. Im plantar sistem es de g estió a les diferents seccions m unicipals 
 3.3.3. Prom oure la responsabilita t social a l'adm inistració local 

3.3.4. Adequació i finalització del procés d’adequació de les activitats del m unicipi a la  
Llei 3/1998, de la intervenció integ ral de l’adm inistració am biental 

3.3.5. Incorporació dels Sistem es d'Inform ació Geog ràfica en la g estió operacional 
dels serveis m unicipals 

 
3.4. MILLORA DE LA QUALITAT ATMOSFÈRICA 
 3.4.1. Realitzar un estudi i m apa de soroll i aprovar el m apa de capacitat acústica del  
  m unicipi i l’orde nança m unicipal de soro ll 
 3.4.2. Cam panya de prevenció del soro ll 
 3.4.3 Elaborar un prog ram a de control periòdic de soroll i fum s als vehicles 
 3.4.4. Potenciar l’ús de vehicles que fa n servir ene rg ies alternatives 
  
 
3.5. OPTIMITZACIÓ DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS I LA NETEJA VIÀRIA 
 3.5.1. Elaboració d’un Pla Local de Prevenció i Minim ització de residus 
 3.5.2. Potenciar la recollida de la FORM a tot el m unicipi 
 3.5.3. Fom ent i am pliació de les recollides selectives als g eneradors com ercials 
 3.5.4. Cam panya de form ació i sensibilització pe r a la correcta separació de ls residus  
  m unicipals 
 3.5.5. Establir àrees integ rals d'aportació de residus  

3.5.6. Establir crite ris de pag am ent per g eneració en les o rdena nces fiscals del servei 
de g estió de residus com ercials 

 3.5.7. Fom ent de la recollida selectiva dels residus a les platg es 
 3.5.8. Inventariar i nete jar els abocam ents incontrolats  
  
  



 16 

LÍNIA ESTRATÈGICA 4. ENFORTIR LA QUALITAT DE VIDA AL MUNICIPI 
  
4.1. PROMOCIÓ I DIVERSIFICACIÓ DE L'ECONOMIA I L'OCUPACIÓ 

4.1.1. Elaboració d'una diag nosi econòm ica actualitzada i g lobal de la  ciuta t per a tots  
els seus sectors productius i econòm ics 

4.1.2. Prom oció de la riquesa natura l del m unicipi per prom oure noves ofertes als  
turistes i visitants  

 4.1.3. Reforçar la prom oció de nous productes turístics i reducció del turism e am b un  
  m enor valor afeg it 
 4.1.4. Im plantar un prog ram a de form ació laboral integ ral dirig it a tots els tre ballado rs  
 4.1.5. Creació d'un pla e nfocat a aug m entar l'autocupació i l'ajut als no us treba lladors  
 4.1.6. Im pulsar la creació de noves em preses i potenciar la innovació  

4.1.7. Im pulsar la intro ducció de criteris de qualita t i conservació de l m edi am bient 
entre el teixit em presarial de l m unicipi 

 4.1.8. Elaboració d'un Pla de Desenvolupam ent Turístic de Llo ret de Ma r 
  
4.2. POTENCIACIÓ DEL COMERÇ LOCAL 
 4.2.1. Establir m ecanism es de potenciació del com erç local existent 
 4.2.2. Establir criteris unifo rm itzadors de l'espai públic i de l m obiliari urbà  
  
4.3. COHESIÓ SOCIAL 
 4.3.1. Realització d'un Pla Local d'Habita tg e de Lloret de Mar 
 4.3.2. Realització d'un estudi sobre exclusió social al m unicipi 
 4.3.3. Realització de cam panyes i processos participatius enfocats a po tencia r la  

cohesió i el civism e entre la població  
  
4.4. ADAPTACIÓ DELS SERVEIS A LES NECESSITATS CREIXENTS DE LA POBLACIÓ 
 4.4.1. Am pliació de l'oferta educativa post-o blig atòria  
 4.4.2. Millora dels equipam ents esportius existe nts i creació de noves instal·lacions  
  esportives  
 4.4.3. Fom entar la creació d'entitats i associacions de veïns a les urbanitzacions  

4.4.4.   Elaborar e l Pla m unicipa l de salut pública 
 

  

 

 



PALS de Lloret de Mar
Línia estratègica: 1. CONSERVAR I MILLORAR L'ENTORN DEL MUNICIPI

Programa: 1.1. PROTECCIÓ DELS ESPAIS D'INTERÈS NATURAL I PAISATGÍSTIC

Acció: 1.1.1. Desenvolupar una estratègia de conservació i restauració dels hàbitats litorals 
(terrestres i aquàtics)

Objectiu: Protegir i millorar el litoral

Descripció Tot el litoral del municipi de Lloret, tot i trobar‐se fortament urbanitzat, té un interès com a 
connector ecològic, paisatgístic i social. En la major part del seu recorregut es tracta d’un
connector estret sovint limitat a l’espai lliure entre les cases de primera línia de mar i la costa 
que inclou àmplies zones verdes urbanes a l’oest. Els hàbitats més presents són les pinedes de
pi blanc, les platges arenoses i els hàbitats de penya‐segats litorals.

Per tal de potenciar la qualitat i connectivitat ecològica i paisatgística d'aquest corredor litoral 
és important impulsar una estratègia municipal per a la restauració de zones degradades 
(eliminant espècies invasores, netejant l'espai,...) i desenvolupant actuacions de recuperació i 
manteniment dels hàbitats de litoral (especialment l’hàbitat “Penya‐segats de les costes 
mediterrànies colonitzats per vegetació, amb ensopegueres (Limonium spp.) endèmiques).

Es proposa que aquesta estratègia de millora del litoral del municipi es pugui fer a través de la 
custòdia del territori. Es tracta d'una estratègia de conservació i gestió responsable dels 
recursos naturals i culturals que implica directament a la propietat de l'espai i una entitat de 
custòdia, que a partir d'acords voluntaris es treballi activament en la conservació del territori.

Grau de prioritat: Alta

Termini d'implantació: Mig (3 a 5 anys)

Entitat responsable: AJ

Cost inversió (€): Sense valoració

Cost manteniment (€/any):

Estat d'execució: Acció iniciada

Altres organismes: DMAH DPTOP SP

Fonts de finançament: DPTOP DDGI

Ambit: Biodiversitat i Paisatge

Observacions: Subvenció de la Direcció general d'arquitectura i paisatge disposa de la  
convocatòria de subvencions per a actuacions en sòls de protecció paisatgística i 
costanera i en sòl no urbanitzable del sistema costaner (2009).

Interrelacio 1.1.2

Indicadors de seguiment: I.23. Estat ecològic del litoral
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PALS de Lloret de Mar
Línia estratègica: 1. CONSERVAR I MILLORAR L'ENTORN DEL MUNICIPI

Programa: 1.1. PROTECCIÓ DELS ESPAIS D'INTERÈS NATURAL I PAISATGÍSTIC

Acció: 1.1.2. Elaborar un Pla d'eliminació i control d'espècies invasores

Objectiu: Controlar la propagació d'especies invasores a l'entorn natural

Descripció La proliferació d’espècies invasores és notable en el territori de Lloret de Mar i, especialment, 
als espais litorals i riberes de torrents i rieres. El bàlsam o ungles de gat (Carpobrotus 
acinadiformis i C. edulis), el pitòspor (Pittosporum tobira), la figuera de moro (Opuntia ficus 
indica), l’herba de la Pampa o plomalls (Cortaderia selloana), la mimosa, l'atzabara, etc. 
degraden el paisatge i representen un fre al desenvolupament a l’hàbitat propi de penya‐segats 
costaners present al municipi i als boscos de ribera. 

Es proposen dues actuacions:

‐ Impulsar un pla d’eliminació d’espècies invasores que ha d’identificar les zones prioritàries 
d’actuació, programar les tasques d’eradicació de les espècies invasores i la posterior 
recuperació d’aquests espais mitjançant espècies pròpies. 

‐ Aprovar el pla director de zones verdes, en base als criteris de gestió sostenible per jardins i 
zones verdes elaborat en el marc de la ISO 14001:2004.

‐ Elaborar un manual pràctic en jardineria  adaptat al sector privat i fer la difusió d'aquest 
manual als diferents agents implicats (responsables de les urbanitzacions, particulars, centres 
de jardineria,...)

Grau de prioritat: Mitjana

Termini d'implantació: Curt (0 a 2 anys)

Entitat responsable: AJ

Cost inversió (€): 10.000

Cost manteniment (€/any): 5.000

Estat d'execució: Acció no iniciada

Altres organismes: DMAH SP

Fonts de finançament: DPTOP

Ambit: Biodiversitat i Paisatge

Observacions: Subvenció de la Direcció general d'arquitectura i paisatge disposa de la  
convocatòria de subvencions per a actuacions en sòls de protecció paisatgística i 
costanera i en sòl no urbanitzable del sistema costaner.

Protocol de gestió sostenible per a jardins i zones verdes, Ajuntament de Lloret 2007.

Interrelacio 1.1.1
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PALS de Lloret de Mar
Indicadors de seguiment: I.23. Estat ecològic del litoral

I.6. Diversitat bioestructural
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PALS de Lloret de Mar
Línia estratègica: 1. CONSERVAR I MILLORAR L'ENTORN DEL MUNICIPI

Programa: 1.1. PROTECCIÓ DELS ESPAIS D'INTERÈS NATURAL I PAISATGÍSTIC

Acció: 1.1.3. Elaborar un pla de gestió dels espais d’interès natural del Catàleg d’espais 
d’interès natural i paisatgístic de la Costa Brava presents al municipi

Objectiu: Conservar i recuperar els espais

Descripció El Catàleg d’espais d’interès natural i paisatgístic de la Costa Brava identifica aquells indrets 
que per les seves condicions naturals i paisatgístiques remarquen la singularitat del territori i 
requereixin una major atenció. 

Es proposa elaborar un pla de gestió que tingui com a objectiu la conservació i recuperació, si 
s’escau, d’aquests espais i el foment de l’ús públic regulat.

Grau de prioritat: Alta

Termini d'implantació: Mig (3 a 5 anys)

Entitat responsable: AJ

Cost inversió (€): 18.000

Cost manteniment (€/any):

Estat d'execució: Acció no iniciada

Altres organismes:

Fonts de finançament: DMAH DDGI

Ambit: Biodiversitat i Paisatge

Observacions:

Interrelacio 1.1.1 i 1.1.4

Indicadors de seguiment: I.6. Diversitat bioestructural
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PALS de Lloret de Mar
Línia estratègica: 1. CONSERVAR I MILLORAR L'ENTORN DEL MUNICIPI

Programa: 1.1. PROTECCIÓ DELS ESPAIS D'INTERÈS NATURAL I PAISATGÍSTIC

Acció: 1.1.4 Desenvolupar les propostes de gestió del Pla d’ordenació dels recursos 
naturals i paisatgístics del litoral de Lloret de Mar (PORNP)

Objectiu: Conservació del medi marí i terrestre

Descripció El PORNP és un document elaborat l’any 2000 que fa una diagnosi del medi natural marí i 
terrestre, analitza els usos i serveis del litoral, avalua l’estat del litoral i elabora unes 
conclusions amb propostes de gestió. Els indicadors utilitzats per a la diagnosi van ser calculats 
de nou l’any 2005 amb un resultat que en alguns casos mostrava un empitjorament de la 
situació. 

Cal, doncs, assegurar una evolució positiva de l’estat del litoral i desenvolupar el màxim 
nombre possible d’accions previstes al PORNP. Les actuacions que es consideren més 
prioritàries són:

‐ Regulació i senyalització dels accessos a les platges de Boadella i Santa Cristina.

‐  Col∙locar diferents plafons informatius per a donar a conèixer l'interès ecològic del litoral del 
municipi (praderies de cimodocea (Cymodocea nodosa) i posidònia (Posidonia oceanica), ocells 
marins com el corb marí emplomallat (Phalacrocorax aristotelis),...

‐ Programar actuacions de neteja en diferents indrets per reduir la presència de deixalles. 
Reforçar la dotació de papereres (es proposa papereres per la selecció de les diferents fraccions 
de residus).

Per últim afegir la necessitat de considerar com a prioritari el seguiment de l'estat del litoral 
amb la revisió dels indicadors. La pròxima revisió d'indicadors cal treballar‐la el 2010.

Grau de prioritat: Alta

Termini d'implantació: Mig (3 a 5 anys)

Entitat responsable: AJ

Cost inversió (€): Sense valoració

Cost manteniment (€/any):

Estat d'execució: Acció iniciada

Altres organismes: MMA

Fonts de finançament: DPTOP

Ambit: Biodiversitat i Paisatge

Observacions: Fer el seguiment amb els indicadors establert en el PORNP.

Interrelacio 1.1.3
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PALS de Lloret de Mar
Indicadors de seguiment:
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PALS de Lloret de Mar
Línia estratègica: 1. CONSERVAR I MILLORAR L'ENTORN DEL MUNICIPI

Programa: 1.1. PROTECCIÓ DELS ESPAIS D'INTERÈS NATURAL I PAISATGÍSTIC

Acció: 1.1.5. Participar en la redacció del Pla especial de protecció del medi natural i del 
paisatge del Massís de Cadiretes

Objectiu: Protecció i gestió de l'EIN Massís de Cadiretes

Descripció D’acord amb la Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals, la figura del pla especial de 
protecció del medi natural i del paisatge és una de les formes previstes per a l’ordenació i 
protecció dels espais naturals. 

És necessari que el Departament de Medi Ambient i Habitatge redacti el pla corresponent al 
Massís de Cadiretes per aprofundir en la protecció i gestió d’aquest espai, i serveixi com a marc 
base d’actuació del Consorci de municipis del Massís de Cadiretes.

Grau de prioritat: Baixa

Termini d'implantació: Mig (3 a 5 anys)

Entitat responsable: DMAH

Cost inversió (€): 30.000

Cost manteniment (€/any):

Estat d'execució: Acció iniciada

Altres organismes: AJ

Fonts de finançament: DMAH

Ambit: Biodiversitat i Paisatge

EL

Observacions: L'any 2009 s'han aprovat els Estatuts del Consorci per la protecció i gestió del Massís 
de Cadiretes.

Interrelacio 1.1.1 i 1.1.3

Indicadors de seguiment: I.6. Diversitat bioestructural
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PALS de Lloret de Mar
Línia estratègica: 1. CONSERVAR I MILLORAR L'ENTORN DEL MUNICIPI

Programa: 1.1. PROTECCIÓ DELS ESPAIS D'INTERÈS NATURAL I PAISATGÍSTIC

Acció: 1.1.6. Impulsar el desenvolupament d’instruments d’ordenació forestal

Objectiu: Gestionar l'espai forestal

Descripció Donat que bona part dels boscos del municipi són de propietat privada es important promoure 
la redacció de plans tècnics de gestió i millora forestal (PTGMF) i plans simples de gestió 
forestal (PSGF) per tal d’avançar en la gestió dels terrenys forestals de titularitat privada. En 
aquests moments les finques forestals del municipi que disposen d'aquests instruments de 
gestió abasta prop del 12 % del total de la superfície municipal.

Aquests instruments permeten programar la realització de treballs de gestió i millora forestal, 
de manera que es fa una previsió de les diferents actuacions que s'han d'executar en una finca 
determinada. Així mateix, un cop redactats els plans, cal incidir en el seu desenvolupament 
mitjançant l’execució de les accions programades.

Grau de prioritat: Mitjana

Termini d'implantació: Mig (3 a 5 anys)

Entitat responsable: SP

Cost inversió (€): Sense valoració

Cost manteniment (€/any):

Estat d'execució: Acció no iniciada

Altres organismes: AJ

Fonts de finançament: DMAH

Ambit: Biodiversitat i Paisatge

Observacions: El Centre de la Propietat Forestal treu anualment convocatòries d'ajuts a la gestió 
forestal sostenible en finques de titularitat privada, i ajuts per a la redacció i revisió 
de PTGMF.

Interrelacio 1.1.5

Indicadors de seguiment: I.6. Diversitat bioestructural
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PALS de Lloret de Mar
Línia estratègica: 1. CONSERVAR I MILLORAR L'ENTORN DEL MUNICIPI

Programa: 1.1. PROTECCIÓ DELS ESPAIS D'INTERÈS NATURAL I PAISATGÍSTIC

Acció: 1.1.7. Elaborar una estratègia de gestió i foment dels espais agraris

Objectiu: Mantenir i fomentar la biodiversitat paisatgística i ecològica

Descripció Els espais agraris desenvolupen un important paper ecològic i paisatgístic, especialment a 
l'entorn de les zones urbanes. La seva presència comporta la diversificació d'un paisatge rural 
de qualitat i l'increment de la biodiversitat tot fent de transició entre les zones urbanes i els 
terrenys forestals i trencant el continu forestal en les zones de boscos més densos. 

L’estratègia de gestió i foment dels espais agraris ha d'incentivar la producció agrícola d'acord 
amb criteris de productivitat i de benefici ecològic i paisatgístic. 

Es proposa que en aquesta estratègia es plantegin aspectes com ara:
‐La custòdia agrícola per ajudar a conservar i mantenir els pocs espais agrícoles del municipi.

‐ Recuperar antics sòls agrícoles definint a partir del previ inventari de terrenys els usos 
agricoles que s'hi permeten.

‐ Cercar eines de foment de l'activitat agrícola com ara la creació del banc de terres amb el qual 
es pretén posar en contacte els propietaris dels espais de terres no cultivats i persones que 
tenen interès en cultivar noves terres.

Grau de prioritat: Mitjana

Termini d'implantació: Curt (0 a 2 anys)

Entitat responsable: AJ

Cost inversió (€): Sense valoració

Cost manteniment (€/any):

Estat d'execució: Acció no iniciada

Altres organismes: DMAH

Fonts de finançament: XCT

Ambit: Biodiversitat i Paisatge

Observacions:

Interrelacio

Indicadors de seguiment: I.6. Diversitat bioestructural
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PALS de Lloret de Mar
Línia estratègica: 1. CONSERVAR I MILLORAR L'ENTORN DEL MUNICIPI

Programa: 1.1. PROTECCIÓ DELS ESPAIS D'INTERÈS NATURAL I PAISATGÍSTIC

Acció: 1.1.8. Elaborar un pla de gestió de les zones verdes de les urbanitzacions

Objectiu: Prevenció d'incendis forestals

Descripció Àmplies àrees dins de les urbanitzacions han estat delimitades com a zones verdes. En general, 
cal considerar el tractament d’aquestes zones verdes com a terrenys forestals assimilables als 
del sòl no urbanitzable, a l’interior de les quals s’ha d’habilitar la franja perifèrica de protecció 
contra incendis.

Grau de prioritat: Alta

Termini d'implantació: Curt (0 a 2 anys)

Entitat responsable: AJ

Cost inversió (€): Sense valoració

Cost manteniment (€/any):

Estat d'execució: Acció iniciada

Altres organismes: SP

Fonts de finançament: DPTOP

Ambit: Biodiversitat i Paisatge

Observacions: Llei de millora de les urbanitzacions (DPTOP). En la primera convocatòria 
l'Ajuntament de Lloret ha sol∙licitat ajuda a una urbanització

Interrelacio 1.2.2 i 2.1.2

Indicadors de seguiment: I.6. Diversitat bioestructural
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PALS de Lloret de Mar
Línia estratègica: 1. CONSERVAR I MILLORAR L'ENTORN DEL MUNICIPI

Programa: 1.1. PROTECCIÓ DELS ESPAIS D'INTERÈS NATURAL I PAISATGÍSTIC

Acció: 1.1.9. Preveure elements de permeabilització de les noves infraestructures

Objectiu: Evitar la fragmentació dels hàbitats

Descripció El territori de Lloret de Mar ha de ser travessat pel pas de dues noves infraestructures, 
l’ampliació de l’autopista C‐32 i la línia de ferrocarrils. Aquestes dues línies suposaran un greu 
impacte a la connectivitat interna del municipi. 

Caldrà preveure mesures de permeabilització per tal de mantenir la connectivitat ecològica, 
paisatgística i connectora, especialment:

‐� Soterrar el major tram possible d’autopista per tal que quedin zones alliberades de la barrera 
que suposa.

‐ Preveure com a mínim dos corredors ecològics que travessin la via per sobre per a una major 
connectivitat faunística.

‐ Incloure passos inferiors per a la permeabilitat de la fauna i de les persones.

‐ Integrar paisatgísticament l’autopista enfonsant el vial en relació als terrenys adjacents quan 
sigui possible tècnicament o amb la construcció de talussos amb vegetació que transcorrin a 
banda i banda de la infraestructura.

Grau de prioritat: Alta

Termini d'implantació: Llarg (6 a 10 anys)

Entitat responsable: DPTOP

Cost inversió (€): Sense valoració

Cost manteniment (€/any):

Estat d'execució: Acció no iniciada

Altres organismes: DMAH AJ

Fonts de finançament: DPTOP SP

Ambit: Biodiversitat i Paisatge

SP

Observacions: ACESA és l'actual empresa concessionària del tram Montgat‐Palafolls

Interrelacio

Indicadors de seguiment: I.6. Diversitat bioestructural
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PALS de Lloret de Mar
Línia estratègica: 1. CONSERVAR I MILLORAR L'ENTORN DEL MUNICIPI

Programa: 1.1. PROTECCIÓ DELS ESPAIS D'INTERÈS NATURAL I PAISATGÍSTIC

Acció: 1.1.10 Revisar i ampliar l’actual ordenança municipal de regulació de les antenes de 
telefonia mòbil

Objectiu: Millora de la qualitat paisatgística

Descripció Lloret de Mar disposa d’un gran nombre d’antenes de telefonia mòbil inventariades a l’estudi 
de les infraestructures de radiocomunicació realitzat per Localred. A nivell de control i regulació 
d'aquestes, per altra banda, ja es disposa d’una ordenança sobre la instal∙lació d’antenes i 
alhora en el POUM s’estableix que els nous receptors de senyal de telefonia mòbil s’ubicaran 
en antenes ja existents i compartides per les diferents companyies, fora que s’estableixi el 
contrari mitjançant un Pla especial de cobertures a desenvolupar des de l’Ajuntament.

No obstant, cal incorporar tots els aspectes contemplats en el citat estudi de les 
infraestructures de radiocomunicació i d'acord amb aquest actualitzar l’actual ordenança 
municipal.

Grau de prioritat: Baixa

Termini d'implantació: Mig (3 a 5 anys)

Entitat responsable: AJ

Cost inversió (€): Organitzatiu/tècnic

Cost manteniment (€/any):

Estat d'execució: Acció iniciada

Altres organismes:

Fonts de finançament:

Ambit: Territori

SP

Observacions:

Interrelacio

Indicadors de seguiment:
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PALS de Lloret de Mar
Línia estratègica: 1. CONSERVAR I MILLORAR L'ENTORN DEL MUNICIPI

Programa: 1.2. MINIMITZACIÓ DELS RISCOS AMBIENTALS

Acció: 1.2.1 Aprovar i homologar els plans d'emergències SISMICAT, NEUCAT I CAMCAT

Objectiu: Gestionar de manera eficaç els riscos i vetllar pel benestar de les persones

Descripció En el marc del Decret 210/1999, de 27 de juliol, pel qual s'aprova l'estructura del contingut per 
a l'elaboració i homologació dels plans de protecció civil municipals, els municipis de Lloret i 
Tossa han de disposar de Pla d'Emergències Municipal en tant que té la consideració de 
municipi turístic i es troba afectat per riscos específics.

Per aquest motiu, i atenent als riscos especials, l'Ajuntament de Lloret de Mar ha de redactar 
un Pla d'Actuació Municipal (PAM) per inundacions, incendis forestals, emergències sísmiques i  
contaminació accidental de les aigües marines, segons les indicacions dels plans d'emergència 
INUNCAT, INFOCAT, SISMICAT i CAMCAT, respectivament.

Altrament, es recomana la redacció de PAM per nevades  segons directrius del pla NEUCAT.

Actualment l'Ajuntament de Lloret té homologats l'INUNCAT i l'INFOCAT i, estan en fase de 
redacció el SISMICAT, NEUCAT i CAMCAT. Per altra banda, també cal treballar en el procés 
d'actualització continu dels plans vigents.

El Pla d'Emergència Municipal s'haurà d'ajustar a l'Annex I del Decret 210/1999, on s'estructura 
el contingut mínim dels plans de protecció civil.

Un cop redactats els respectius PAM s'hauran de:
1. Aprovar el Pla per ple municipal
2. Enviar a la Comissió de Protecció Civil de Catalunya de la Direcció General de Protecció Civil 
del Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació perquè procedeixin a la seva 
homologació.

Grau de prioritat: Alta

Termini d'implantació: Curt (0 a 2 anys)

Entitat responsable: AJ

Cost inversió (€): Organitzatiu/tècnic

Cost manteniment (€/any):

Estat d'execució: Acció en curs

Altres organismes: DI

Fonts de finançament: CCS DMAH

Ambit: Riscos Ambientals

Observacions:

Interrelacio

29



PALS de Lloret de Mar
Línia estratègica: 1. CONSERVAR I MILLORAR L'ENTORN DEL MUNICIPI

Programa: 1.2. MINIMITZACIÓ DELS RISCOS AMBIENTALS

Acció: 1.2.2 Elaborar un pla de manteniment de les mesures de prevenció d'incendis a les 
urbanitzacions

Objectiu: Minimitzar el risc c'incendi forestal

Descripció La Llei 5/2003, de 22 d'abril i el Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels 
incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana 
estableixen una sèrie de mesures de protecció envers els incendis forestals.

En aquest sentit, i tal com defineix la normativa vigent, correspon a cada ajuntament 
determinar quines són les urbanitzacions que no tenen continuïtat amb la trama urbana i 
comunicar‐ho al Departament de Medi Ambient i Habitatge.

Segons la Llei 5/2003 i Decret 123/2005 les urbanitzacions que no tenen continuïtat amb la 
trama urbana han de complir una sèrie de requeriments, entre els quals destaca el fet que han 
d'estar dotades de franges perimetrals de protecció de 25 metres s'amplada, lliures de 
vegetació seca i amb massa arbòria aclarida.

Actualment, l'Ajuntament té definides les franges de protecció d'incendis de totes les 
urbanitzacions (digitalització sobre ortofotomapa de l'any 2009), però no totes les tenen 
executades. Les urbanitzacions que encara no disposen de franges de protecció són: Corona de 
Santa Cristina (la banda que toca a Lloret), Lloret de Dalt (la banda que no toca al casc urbà ni a 
Vinya Rosa, Lloret Verd, Montlloret, els Pinars, Serra Brava, la Tortuga, URCASA i Vinya Rosa (la 
part que no toca a Lloret de Dalt).

A partir d'aquí, cal doncs, elaborar un pla de manteniment de les franges que inclogui un 
inventari de totes les urbanitzacions amb la delimitació de les franges i on s'elabori un ordre 
d'actuacions i uns criteris d'acondiciament i de neteja. Els criteris per a l'execució i 
manteniment de franges són de reducció de la densitat de 150 peus/ha, i estassada del 
sotabosc fins a reduir la coberta a un 35%. 

L'Ajuntament per sufragar les tasques de desbrossament i de neteja de les franges de 
protecció, sol∙licita periòdicament a les administracions els ajuts corresponents, alhora que si 
s'escau, estableix un conveni amb les entitats de conservació de les urbanitzacions per tal de 
finançar la part no subvencionada.

Per altra banda, es recomana que el pla de manteniment de les mesures de prevenció 
d'incendis a les urbanitzacions inclogui a part del manteniment de franges de protecció els 
següents aspectes:
‐ Mantenir el terreny de les parcel∙les no edificades lliure de vegetació seca i massa arbòria 
aclarida, seguint els mateixos criteris que en les franges de protecció.
‐ Donar continuïtat o eliminar camins a l'interior de les urbanitzacions, segons sigui el cas, que 
no tinguin utilitat i/o continuïtat.
‐ Mantenir a banda i banda dels vials d’accés a les urbanitzacions un metro d’amplada lliure de 
vegetació i sempre que sigui possible disposar de dos accessos.

Cost inversió (€): Sense valoració econòmica

Cost manteniment (€/any):

Ambit: Riscos Ambientals
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PALS de Lloret de Mar

Grau de prioritat: Alta

Termini d'implantació: Curt (0 a 2 anys)

Entitat responsable: AJ

Estat d'execució: Acció continuada (repetitiva en el temps)

Altres organismes: DMAH

Fonts de finançament: DMAH CCS

SP

Observacions: 4 €/m2

Interrelacio 1.1.8 i 1.2.2

Indicadors de seguiment:
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PALS de Lloret de Mar
Línia estratègica: 1. CONSERVAR I MILLORAR L'ENTORN DEL MUNICIPI

Programa: 1.2. MINIMITZACIÓ DELS RISCOS AMBIENTALS

Acció: 1.2.3 Redactar un estudi d'inundabilitat del municipi

Objectiu: Minimitzar el risc d'inundació i els seus efectes

Descripció El POUM de Lloret de Mar, en el seu informe ambiental, recull la necessitat de dur a terme un 
estudi d'inundabilitat per tal de detectar i adequar els punts problemàtics, alguns dels quals ja 
es recullen en el pla INUNCAT (Pla d'Emergències per Inundacions de Catalunya), tals com: els 
trams finals del torrent de Montbarbat, la riera de Can Sota, Can Lloranes, Canyelles i 
Passapera.

Per altra banda hi ha algunes urbanitzacions on les parcel∙les han ocupat de manera il∙legal la 
zona de domini públic hidràulic en torrenteres de muntanya. En aquest sentit l'Ajuntament està 
realitzant un estudi d'aquests espais per tal de cercar alternatives per compatibilitzar els 
sistemes hídrics i la urbanització.
 
La següent acció pretén incloure criteris hidrourbanístics en el planejament municipal seguint 
les directrius de la Llei 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei 
d'Urbanisme. L'esmentada llei en el seu article 9 menciona que "...és prohibit d'urbanitzar i 
d'edificar en zones inundables i en altres zones de risc per a la seguretat i el benestar de les 
persones, salvant les obres vinculades a la protecció i prevenció del risc".

L'ordenació urbanística, per tant, ha de ser compatible amb el règim d'usos que estableix la Llei 
d'Urbanisme, en relació a la directriu de preservació envers el risc d'inundació.
 
El planejament municipal ha de tenir en compte que en zona de sistema hídric (avinguda per al 
període de 100 anys) no s'admet cap nova edificació.
 
Cal afegir, la necessitat de contemplar el risc d’inundació no nomé al final de les lleres de 
torrenteres i rieres sinó també al llarg del seu curs. En especial considerar el risc d’inundació 
que actualment hi ha en certes urbanitzacions on les mateixes lleres de torrenteres s'han 
parcel∙lat i edificat.

Grau de prioritat: Alta

Termini d'implantació: Curt (0 a 2 anys)

Entitat responsable: AJ

Cost inversió (€): 15.000

Cost manteniment (€/any):

Estat d'execució: Acció iniciada

Altres organismes: ACA DPTOP

Fonts de finançament: ACA

Ambit: Riscos Ambientals

Observacions:

Interrelacio
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PALS de Lloret de Mar
Línia estratègica: 1. CONSERVAR I MILLORAR L'ENTORN DEL MUNICIPI

Programa: 1.2. MINIMITZACIÓ DELS RISCOS AMBIENTALS

Acció: 1.2.4 Elaborar un protocol de  mesures preventives davant el risc de temporal

Objectiu: Minimitzar el risc d'inundació i vetllar pel benestar de les persones

Descripció El risc d'inundació en el nucli urbà de Lloret és relativament baix, però aquest es veu aguditzat 
en moments de temporals marítims. En aquests casos el mar envaeix i inunda la costa terra 
endins, originant greus desperfectes a la zona  platja i al passeig marítim. El municipi ha sofert 
ja diversos episodis de "llevantades" que han causat quantiosos danys materials, com les dels 
anys 1991, 2001, 2004 i la més recent al desembre del 2008.

Per aquest motiu, es proposa  elaborar un protocol d'emergència i un sistema d'avís i alerta de 
temporal a la població que permeti activar amb antelació una sèrie de mesures preventives que 
ajudin a minimitzar els efectes del temporal. Algunes d'aquestes mesures poden anar des de la 
retirada de vehicles al passeig i en àrees susceptibles a patir conseqüències importants, a la 
instal∙lació de bombes i de proteccions als baixos de les cases entre d'altres mesures de 
contenció que es considerin oportunes.

Es tracta doncs, d'anticipar‐se a una situació climatològicament adversa i en el que la població 
hauria de participar de manera activa.

Aquest protocol es podria confeccionar des de l'Àrea de Protecció Civil de l'Ajuntament i es 
podria incorporar en el Pla d'Actuació Municipal (PAM) per inundacions de què ja disposa el 
municipi.

El PAM hauria de descriure explícitament:
‐ Els sistemes d'avís més eficaços 
‐ La relació de contactes dels habitatges, comerços i establiments turístics que haurien de ser 
alertats
‐ L'obertura de Bocanes de els rieres
‐ La retirada de les instal∙lacions de  les platges i Passeig Marítim

Grau de prioritat: Alta

Termini d'implantació: Curt (0 a 2 anys)

Entitat responsable: AJ

Cost inversió (€): Organitzatiu/tècnic

Cost manteniment (€/any):

Estat d'execució: Acció no iniciada

Altres organismes: DI

Fonts de finançament: AJ DMAH CCS

Ambit: Riscos Ambientals

Observacions: Considerar les col∙laboracions amb els bombers i protecció civil

Interrelacio 1.2.1

35



PALS de Lloret de Mar
Línia estratègica: 1. CONSERVAR I MILLORAR L'ENTORN DEL MUNICIPI

Programa: 1.3. CONSERVACIÓ I FOMENT DEL PATRIMONI CULTURAL I NATURAL

Acció: 1.3.1 Elaborar un inventari de camins i redactar un pla d’ordenació de camins

Objectiu: Ordenar i regular l'accés i els usos dels camins

Descripció Com a primer pas a la gestió d’ús i freqüentació de la xarxa de camins de Lloret de Mar, és 
necessària la redacció d’un inventari de camins que doni constància de la totalitat de camins 
existents, característiques, estat (amplada, pavimentació, etc.), així com la seva titularitat. 

L'Ajuntament disposa d'informació preliminar com la digitalització de les rutes de senderisme o 
una proposta d'itineraris forestals que juntament amb la xarxa de camins del POUM pot servir 
de base per a la redacció de l'inventari de camins.

Amb la finalitat d’implantar una política d’ordenació, regulació de l’accés i els usos d’aquests 
camins es proposa redactar un Pla d’ordenació de camins (POC) on s’estableixin les bases 
d’ordenació dels usos, especialment pel lleure, dels camins públics i privats.

Grau de prioritat: Mitjana

Termini d'implantació: Curt (0 a 2 anys)

Entitat responsable: AJ

Cost inversió (€): 18.000

Cost manteniment (€/any):

Estat d'execució: Acció no iniciada

Altres organismes:

Fonts de finançament: DDGI

Ambit: Biodiversitat i Paisatge

Observacions: Es troba prevista l’elaboració de l’inventari.

Interrelacio

Indicadors de seguiment:
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PALS de Lloret de Mar
Línia estratègica: 1. CONSERVAR I MILLORAR L'ENTORN DEL MUNICIPI

Programa: 1.3. CONSERVACIÓ I FOMENT DEL PATRIMONI CULTURAL I NATURAL

Acció: 1.3.2. Divulgar i fomentar el patrimoni arqueològic lligat a la xarxa de senders

Objectiu: Potenciar l'actual xarxa de senders de connexió entre Lloret i Tossa

Descripció Tant Lloret com Tossa acullen restes del pas de les civilitzacions antigues pel seu territori. Així, 
trobem jaciments prehistòrics, restes de poblats ibèrics i medievals i jaciments romans. 

Aquest patrimoni es pot potenciar com a atractiu local mitjançant la creació i divulgació d’un 
itinerari que uneixi els dos municipis a través dels seus jaciments arqueològics. 

En aquest sentit l'Ajuntament de Lloret disposa d'una guia de senderisme que caldria revisar i 
promocionar també a nivell de les noves tecnologies d'informació i comunicació.

Grau de prioritat: Mitjana

Termini d'implantació: Mig (3 a 5 anys)

Entitat responsable: AJ

Cost inversió (€): Sense valoració econòmica

Cost manteniment (€/any):

Estat d'execució: Acció iniciada

Altres organismes:

Fonts de finançament: GENCAT

Ambit: Biodiversitat i Paisatge

Observacions:

Interrelacio 1.3.1, 4.1.3 i  4.2.3

Indicadors de seguiment:
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PALS de Lloret de Mar
Línia estratègica: 1. CONSERVAR I MILLORAR L'ENTORN DEL MUNICIPI

Programa: 1.3. CONSERVACIÓ I FOMENT DEL PATRIMONI CULTURAL I NATURAL

Acció: 1.3.3. Donar continuïtat al camí de ronda

Objectiu: Potenciar i adequar el camí de ronda

Descripció El camí de ronda és un itinerari històric que actualment pren importància pel seu interès 
paisatgístic atès que des d’aquest camí es pot tenir una visió privilegiada del patrimoni natural i 
paisatgístic del litoral menys humanitzat de Lloret.

Cal treballar per tal de  disposar de continuïtat en els trams on la presència de propietat no 
permet el pas per la zona de protecció segons la llei de Costes 22/1998 (trams entre Canyelles i 
Cala Morisca, Fenals i el Castell de Sant Joan,  i la zona de llevant de platja de Santa Cristina).

També cal potenciar i divulgar el camí de ronda  com a recurs turístic del municipi, amb la 
col∙locació de punts d'informació, plafons divulgatius, papereres,... En aquest sentit la proposta 
de posar en marxa un Centre d’Interpretació del Litoral Lloretenc representarà una fita 
important per a potenciar els valors del litoral del municipi.

Grau de prioritat: Alta

Termini d'implantació: Mig (3 a 5 anys)

Entitat responsable: AJ

Cost inversió (€): Sense valoració

Cost manteniment (€/any):

Estat d'execució: Acció iniciada

Altres organismes: DPTOP

Fonts de finançament: DPTOP

Ambit: Territori

Observacions:

Interrelacio 1.3.1

Indicadors de seguiment:
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PALS de Lloret de Mar
Línia estratègica: 1. CONSERVAR I MILLORAR L'ENTORN DEL MUNICIPI

Programa: 1.3. CONSERVACIÓ I FOMENT DEL PATRIMONI CULTURAL I NATURAL

Acció: 1.3.4. Redactar un catàleg d'arbres i arbredes d'interès local i aprovar l'ordenança de 
protecció del verd

Objectiu: Identificar i protegir els arbres i arbredes destacats com a patrimoni local

Descripció Es proposa redactar un Catàleg amb l'objectiu des disposar d'un inventari dels arbres i arbredes 
del municipi de Lloret que tinguin interès des del punt de vista ecològic, paisatgístic, de 
jardineria, social o cultural, tant en les zones urbanes com naturals.

Un vegada revisats els criteris de declaració d’arbres monumentals o d’interès comarcal i local 
(Decret 214/1987 i Decret 47/1988) i es proposa ampliar el catàleg amb d'altres arbres segons 
els següents criteris: 
‐ Mida
‐ Edat
‐ Interès històric o social
‐ Interès científic (raresa)

De manera complementària es proposa finalitzar i aprovar l'Ordenança de protecció del verd de 
Lloret on es contempla el verd privat i la protecció de l'arbrat viari; fet que permetria obligar a 
complir al sector privat a fer determinades accions   com ara realitzar certes actuacions de 
control de plagues.

Grau de prioritat: Baixa

Termini d'implantació: Mig (3 a 5 anys)

Entitat responsable: AJ

Cost inversió (€): 9.000

Cost manteniment (€/any):

Estat d'execució: Acció no iniciada

Altres organismes:

Fonts de finançament: DDGI

Ambit: Biodiversitat i Paisatge

Observacions:

Interrelacio

Indicadors de seguiment: I.6. Diversitat bioestructural
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PALS de Lloret de Mar
Línia estratègica: 1. CONSERVAR I MILLORAR L'ENTORN DEL MUNICIPI

Programa: 1.3. CONSERVACIÓ I FOMENT DEL PATRIMONI CULTURAL I NATURAL

Acció: 1.3.5. Catalogació del fons patrimonial artístic, arqueològic, arquitectònic i cultural 
existent al municipi i consolidació de l’oferta cultural existent. Projecte de la 
Casa Museu Indià de Can Comadran i museïtzació dels poblats ibers del 
municipi

Objectiu: Revalorar i donar a conèixer el patrimoni del municipi

Descripció Lloret és un municipi amb un ric patrimoni històric i cultural. Continuant amb l'estratègia de 
l'Ajuntament es proposa consolidar l’oferta cultural i artística existent, a la vegada incrementar 
els programes de difusió i adaptació dels espais d’important valor històric i cultural com una 
mesura per ampliar l’oferta cultural i patrimonial del municipi, així com la seva conservació. Cal 
ressaltar els tres poblats ibers existents (Turó Rodó, Puig Castellet i Montbarbat) així com el 
nombrós fons patrimonial dels indians.

L'acció proposa la redacció d'un catàleg del patrimoni artístic, arqueològic i cultural de Lloret.

Grau de prioritat: Mitjana

Termini d'implantació: Mig (3 a 5 anys)

Entitat responsable: AJ

Cost inversió (€): 30.000

Cost manteniment (€/any):

Estat d'execució: Acció iniciada

Altres organismes: GENCAT

Fonts de finançament: GENCAT

Ambit: Biodiversitat i Paisatge

Observacions: Línia d'ajuts de cooperació amb els Ajuntaments del Departament de Cultura i 
Mitjans de comunicació.

L'Ajuntament de Lloret de Mar ha aprovat el projecte per adequar els accessos i 
l'entorn del jaciment ibèric del Turó Rodó, amb un pressuspost d'uns 150.000 € i 
l'objectiu de fer‐lo visitable dins l'oferta del Museu Obert de Lloret (MOLL).

Interrelacio 4.2.3

Indicadors de seguiment:
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PALS de Lloret de Mar
Línia estratègica: 2. MILLORAR LA QUALITAT URBANA I FOMENTAR UNA MOBILITAT SOSTENIBLE

Programa: 2.1. MILLORA DE QUALITAT DE L'ESPAI PÚBLIC I FOMENT DE LA MOBILITAT TOVA

Acció: 2.1.1. Impulsar un pla de millora del paisatge urbà

Objectiu: Millorar la qualitat del paisatge urbà

Descripció Algunes zones urbanes del centre del municipi presenten una invasió de l’espai urbà per part 
d’elements i imatges pròpies del fenomen turístic. 

L'Ajuntament ha redactat un estudi de la senyalització vertical i horitzontal (SUMMA, 2009) que 
inventaria i digitalitza tota la senyalística viària, i està redactant un pla d'usos comercials amb 
caràcter normatiu.   

A partir d'aquests estudis es prioritza les següents actuacions: 

‐ Millora de la senyalització vertical a la via pública i la seva correcta ubicació, evitant la 
saturació d’informació i elements de suport, inclosos els senyals de trànsit.

‐ Millora de la senyalització horitzontal a la via pública. Aquest tipus de senyalització s’ha de 
limitar a la necessària i no ha de ser redundant amb la senyalització vertical.

‐ La ubicació dels elements comercials (parades, cartells, etc) que sobresurten a la via pública 
(problema detectat en el POEC).

‐ La presència i la ubicació de la publicitat a la via pública.

Grau de prioritat: Mitjana

Termini d'implantació: Mig (3 a 5 anys)

Entitat responsable: AJ

Cost inversió (€): 30.000

Cost manteniment (€/any):

Estat d'execució: Acció iniciada

Altres organismes:

Fonts de finançament: DPTOP

Ambit: Territori

Observacions:

Interrelacio 4.2.1, 4.2.2

Indicadors de seguiment:
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PALS de Lloret de Mar
Línia estratègica: 2. MILLORAR LA QUALITAT URBANA I FOMENTAR UNA MOBILITAT SOSTENIBLE

Programa: 2.1. MILLORA DE QUALITAT DE L'ESPAI PÚBLIC I FOMENT DE LA MOBILITAT TOVA

Acció: 2.1.2. Impulsar un pla integral d’ordenació i millora dels serveis bàsics de les 
urbanitzacions

Objectiu: Millorar la qualitat de l’espai públic a les urbanitzacions

Descripció Aprofitant l’impuls i el suport econòmic que poden aportar les previsions de la Llei de regulació 
i millora d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics, es proposa elaborar un pla que desenvolupi 
les següents accions:

‐ Identificació i caracterització de les urbanitzacions presents al municipi.
‐ Descripció de la situació actual de cada una en funció de l’estat dels serveis urbanístics. 
Identificació de les actuacions que cal realitzar en aquest sentit.
‐ Establiment d’estratègies d’ordenació i gestió de les urbanitzacions, tot identificant aquelles 
urbanitzacions o àmbits de les urbanitzacions on és necessari impulsar actuacions de 
densificació, creació de centralitats, dotació de serveis, etc
‐ Estudiar i valorar les diferents possibilitats de centralitzar la gestió des de l’Ajuntament dels 
serveis de recollida de residus, gestió i manteniment de l’enllumenat públic i la neteja viària.
‐ Establir reunions periòdiques i grups de treball temàtics amb el conjunt de gestors i 
responsables de les urbanitzacions.
‐ Definir les prioritats d’actuació.
‐ Seleccionar aquelles actuacions que poden ser objecte d’ajuda econòmica d’acord amb la Llei 
esmentada.

Una altre dels temes a millorar són les deficiències existents en el parcel∙lari de les 
urbanitzacions.

Grau de prioritat: Alta

Termini d'implantació: Mig (3 a 5 anys)

Entitat responsable: AJ

Cost inversió (€): 150.000

Cost manteniment (€/any): 150.000

Estat d'execució: Acció no iniciada

Altres organismes: DPTOP

Fonts de finançament: DPTOP

Ambit: Territori

SP

Observacions: Llei de millora de les urbanitzacions (DPTOP). En la primera convocatòria 
l'Ajuntament de Lloret ha sol∙licitat ajuda per a una urbanització

Interrelacio

Indicadors de seguiment:
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PALS de Lloret de Mar
Línia estratègica: 2. MILLORAR LA QUALITAT URBANA I FOMENTAR UNA MOBILITAT SOSTENIBLE

Programa: 2.1. MILLORA DE QUALITAT DE L'ESPAI PÚBLIC I FOMENT DE LA MOBILITAT TOVA

Acció: 2.1.3. Ampliar la zona de vianants, unificar el seu disseny i millorar el seu encaix en el 
teixit urbà

Objectiu: Millorar la quantitat i la qualitat de l’espai destinat als vianants

Descripció La zona urbana de prioritat per a vianants presenta certes discontinuïtats pel que fa al seu 
disseny i es pot ampliar en diferents zones del centre urbà. 

Es proposa estudiar la viabilitat de constituir noves zones de prioritat per a vianants en 
diferents zones del centre urbà.

 D’altra banda, es proposa aprofitar el projecte de reforma del passeig marítim per a millorar el 
casc antic en el seu conjunt. En aquest sentit destacar el Pla especial urbanístic del casc antic 
(BOPBAA Arquitectes, 2009)  que millora de manera integral el casc antic de Lloret (millora de 
façanes, unificació de vials i paviments, regulació dels rètols publicitaris,...).

Grau de prioritat: Alta

Termini d'implantació: Curt (0 a 2 anys)

Entitat responsable: AJ

Cost inversió (€): Sense valoració

Cost manteniment (€/any):

Estat d'execució: Acció iniciada

Altres organismes:

Fonts de finançament: PUOSC DPTOP

Ambit: Mobilitat

Observacions: Contemplar en el disseny de noves zones de vianants la necessitat de disposar de 
criteris clars de com han de ser i quan s'han d'utilitzar els elements de barrera i 
tancament de zones de vianants, com ara les pilones.

El cost unitari de Plataforma única s'estima  en 215 €/m2

Interrelacio 2.1.4, 2.2.3 i  2.2.4

Indicadors de seguiment:
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PALS de Lloret de Mar
Línia estratègica: 2. MILLORAR LA QUALITAT URBANA I FOMENTAR UNA MOBILITAT SOSTENIBLE

Programa: 2.1. MILLORA DE QUALITAT DE L'ESPAI PÚBLIC I FOMENT DE LA MOBILITAT TOVA

Acció: 2.1.4. Garantir la connexió entre les vies ciclistes existents i la via ciclista proposada 
al passeig marítim

Objectiu: Millorar la qualitat i la continuïtat dels itineraris ciclistes

Descripció Per tal de fomentar una veritable xarxa de vies ciclistes, es planteja unir els trams existents i les 
vies projectades. En particular, es proposa perllongar la via existent a l’avinguda Vila de Blanes 
fins l’avinguda de Just Marlès. D’aquesta manera, es garantiria la connexió de la via ciclista amb 
la zona de vianants i amb la via ciclista prevista al passeig Marítim. D’altra banda, es proposa el 
perllongament de la via ciclista de l’avinguda del Rieral fins la rotonda de la Terminal 
d’autobusos, que connectaria d’aquesta manera amb la via de l’avinguda Vila de Blanes, amb 
la zona de vianants, i amb la via prevista al passeig Marítim. També afegir com a criteri en 
futurs dissenys de vies ciclistes la de connectar els diferents parcs urbans a través dels carrils 
bici facilitant així un entorn urbà de qualitat per a practicar i gaudir de l’esport.

Una vegada es disposi d'una xarxa de carrils per a bicicletes es planteja valorar la viabilitat 
tècnica d'implantar un servei de bicicletes públiques (similar al bicing que ja funciona a ciutats 
com Barcelona, Girona, Granollers, Vic,...). Es proposa iniciar el servei amb unes 20‐30 bicicletes 
i uns 5 estacions d'intercanvi, aprofitant per exemple la zona blava i aprofitar els parquímetres 
per fer la validació de l'ús de les bicicletes.

Grau de prioritat: Baixa

Termini d'implantació: Mig (3 a 5 anys)

Entitat responsable: AJ

Cost inversió (€): 35.000

Cost manteniment (€/any): 30.000

Estat d'execució: Acció no iniciada

Altres organismes:

Fonts de finançament: ICAEN DPTOP

Ambit: Mobilitat

Observacions: via segregada en calçada: 35 €/ml

Interrelacio 2.1.3

Indicadors de seguiment:
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PALS de Lloret de Mar
Línia estratègica: 2. MILLORAR LA QUALITAT URBANA I FOMENTAR UNA MOBILITAT SOSTENIBLE

Programa: 2.1. MILLORA DE QUALITAT DE L'ESPAI PÚBLIC I FOMENT DE LA MOBILITAT TOVA

Acció: 2.1.5. Continuar implantant una xarxa d’aparcaments per a bicicletes a la via pública

Objectiu: Facilitar la mobilitat amb bicicleta

Descripció Es proposa acompanyar la consolidació de la xarxa d’itineraris ciclistes per la instal∙lació d’una 
xarxa de punts d’aparcament situats a llocs estratègics del municipi. Enguany l'Ajuntament ha 
instal∙lat aparcaments per a bicicletes a les platges, zona esportiva i escoles del municipi.

Grau de prioritat: Mitjana

Termini d'implantació: Mig (3 a 5 anys)

Entitat responsable: AJ

Cost inversió (€): 3.000

Cost manteniment (€/any):

Estat d'execució: Acció iniciada

Altres organismes:

Fonts de finançament:

Ambit: Mobilitat

Observacions: 115 €/ut (U invertida)

Interrelacio 2.1.4

Indicadors de seguiment:
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PALS de Lloret de Mar
Línia estratègica: 2. MILLORAR LA QUALITAT URBANA I FOMENTAR UNA MOBILITAT SOSTENIBLE

Programa: 2.2. INCREMENT DE LA COMPETITIVITAT DEL TRANSPORT COL∙LECTIU I REDUCCIÓ DE 
L'IMPACTE DEL TRANSPORT PRIVAT

Acció: 2.2.1. Implantar carrils reservats per a autobusos i taxis dins el nucli urbà i en les vies 
d’accés

Objectiu: Millorar l’eficiència del transport públic

Descripció L’objectiu de la mesura és augmentar la velocitat i la regularitat del servei d’autobusos urbans i 
interurbans així com dels taxis. A més, cal garantir la continuïtat del carril reservat previst entre 
Lloret i Blanes dins el nucli de Lloret per tal de crear un itinerari competitiu entre ambdós 
municipis. Així, es proposa incorporar en la remodelació de l’eix format per les avingudes Vila 
de Tossa i Vila de Blanes un carril reservat per a autobusos i taxis en ambdós sentits.

La prioritat dels carrils serà pels autobusos urbans, interurbans, taxis i autocars discrecionals.

Grau de prioritat: Alta

Termini d'implantació: Curt (0 a 2 anys)

Entitat responsable: AJ

Cost inversió (€): Sense valoració econòmica

Cost manteniment (€/any):

Estat d'execució: Acció no iniciada

Altres organismes:

Fonts de finançament:

Ambit: Mobilitat

Observacions: Vinculat al projecte de remodelació de l’avinguda Vila de Tossa‐Vila de Blanes

Interrelacio 2.2.2

Indicadors de seguiment:

47



PALS de Lloret de Mar
Línia estratègica: 2. MILLORAR LA QUALITAT URBANA I FOMENTAR UNA MOBILITAT SOSTENIBLE

Programa: 2.2. INCREMENT DE LA COMPETITIVITAT DEL TRANSPORT COL∙LECTIU I REDUCCIÓ DE 
L'IMPACTE DEL TRANSPORT PRIVAT

Acció: 2.2.2. Continuar realitzant un control de l’aparcament il∙legal

Objectiu: Millorar la qualitat del transport col∙lectiu urbà

Descripció L’aparcament il∙legal a les parades d’autobusos, tant de turismes com d’autocars discrecionals 
impedeix els autobusos de línia de prestar un servei de qualitat i impedeix que facin servir les 
rampes d’accés per a persones amb mobilitat reduïda. Així, es proposa lluitar contra 
l'aparcament il∙legal, i especialment a les parades més cèntriques del municipi i on s’ha 
detectat un aparcament il∙legal consolidat. Es tractaria principalment de les parades situades a 
l’avinguda Just Marlès i a l’avinguda Pau Casals.
A partir del treball de camp realitzat i de les valoracions de l’empresa concessionària, s’han 
detectat dues parades especialment problemàtiques. Es tracta de la parada de l’avinguda de 
Just Marlès (Just Marlès, 7) i de la parada del CAP de Fenals. Ambdues parades, pel seu caràcter 
estratègic, en el primer cas perquè és una parada molt cèntrica, en el segon cas perquè és la 
parada que dóna accés a un equipament important, s’han de remodelar per millorar la qualitat 
del servei d’autobusos.

Grau de prioritat: Alta

Termini d'implantació: Curt (0 a 2 anys)

Entitat responsable: AJ

Cost inversió (€): 20.000

Cost manteniment (€/any):

Estat d'execució: Acció iniciada

Altres organismes:

Fonts de finançament: DPTOP

Ambit: Mobilitat

Observacions:

Interrelacio 2.2.1

Indicadors de seguiment:
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PALS de Lloret de Mar
Línia estratègica: 2. MILLORAR LA QUALITAT URBANA I FOMENTAR UNA MOBILITAT SOSTENIBLE

Programa: 2.2. INCREMENT DE LA COMPETITIVITAT DEL TRANSPORT COL∙LECTIU I REDUCCIÓ DE 
L'IMPACTE DEL TRANSPORT PRIVAT

Acció: 2.2.3. Reduir la permeabilitat del nucli urbà al trànsit motoritzat

Objectiu: Millorar la qualitat del transport col∙lectiu urbà

Descripció Paral∙lelament a la proposta d’ampliació de la zona de vianants i a la proposta de potenciació 
dels aparcaments de dissuasió, es proposa reduir la permeabilitat del centre urbà al trànsit 
motoritzat.
Es tracta dels carrers secundaris que envolten la zona de vianants, que es proposa remodelar 
seguint el model del cinturó pacificat ja existent als voltants del carrer Sant Pere. Els mitjans 
que s’han d’utilitzar són:
‐ La jerarquització de la xarxa viària.
‐ La remodelació de l’espai vial.
‐ L’adequació de la reglamentació al disseny de l’espai vial.
‐ La creació d’un sistema de sentits únics que garanteixi l’accés amb vehicle privat a l’habitatge, 
tot expulsant el trànsit de pas.

Grau de prioritat: Mitjana

Termini d'implantació: Mig (3 a 5 anys)

Entitat responsable: AJ

Cost inversió (€): 20.000 (projecte)

Cost manteniment (€/any):

Estat d'execució: Acció no iniciada

Altres organismes:

Fonts de finançament:

Ambit: Mobilitat

Observacions: Implementació progressiva

Interrelacio 2.1.3

Indicadors de seguiment:
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PALS de Lloret de Mar
Línia estratègica: 2. MILLORAR LA QUALITAT URBANA I FOMENTAR UNA MOBILITAT SOSTENIBLE

Programa: 2.2. INCREMENT DE LA COMPETITIVITAT DEL TRANSPORT COL∙LECTIU I REDUCCIÓ DE 
L'IMPACTE DEL TRANSPORT PRIVAT

Acció: 2.2.4. Reduir la dotació d’aparcament a la zona més cèntrica del nucli urbà i 
potenciar els aparcaments de dissuasió

Objectiu: Reduir el trànsit motoritzat a la zona més cèntrica del nucli urbà

Descripció Paral∙lelament a l’ampliació de la zona pacificada, es proposa reduir la dotació d’aparcament a 
la via pública en aquesta zona així com reduir la dotació d’aparcament fora de la via pública. 
D’una banda la remodelació de l’espai vial amb carrers de plataforma única implica reduir la 
dotació d’aparcament, d’altra banda, si es vol reduir el trànsit en aquesta zona, cal reduir el 
trànsit d’agitació vinculat a la recerca d’una plaça d’aparcament. D’altra banda, els 
aparcaments d’ús públic són importants punts d’atracció del trànsit motoritzat. Els grans 
aparcaments públics estan situats fora d’aquesta zona, però s’hi ubiquen nombrosos 
aparcaments d’ús públic de dimensions més reduïdes, sobretot als voltants del carrer Sant Pere 
i de la plaça Melcior Montero. Es proposa reduir el nombre d’aquests punts d’aparcament.
La reducció de la dotació de places d’aparcament a la zona cèntrica del nucli urbà s’ha 
d’acompanyar d’un increment de la dotació de places en aparcaments de dissuasió situats fora 
d’aquesta zona. Es proposa habilitar els dos aparcaments existents al costat del camp de futbol 
i al costat del teatre perquè puguin acollir més vehicles. Pavimentar els dos aparcaments i 
senyalitzar l’espai d’aparcament incrementarà notablement la seva capacitat. D’altra banda, 
paral∙lelament a la mesura següent de contenció dels autocars discrecionals, es proposa 
expulsar els autocars dels aparcaments de dissuasió per concentrar‐los en un sol aparcament 
dedicat a aquest ús, amb la qual cosa s’incrementaria considerablement la capacitat dels 
aparcaments existents.

Grau de prioritat: Alta

Termini d'implantació: Mig (3 a 5 anys)

Entitat responsable: AJ

Cost inversió (€): 1.200.000

Cost manteniment (€/any):

Estat d'execució: Acció no iniciada

Altres organismes:

Fonts de finançament:

Ambit: Mobilitat

Observacions: 200‐300 €/m2 (habilitació dels pàrquings existents)

Interrelacio 2.1.3 i 2.2.3

Indicadors de seguiment:
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PALS de Lloret de Mar
Línia estratègica: 2. MILLORAR LA QUALITAT URBANA I FOMENTAR UNA MOBILITAT SOSTENIBLE

Programa: 2.2. INCREMENT DE LA COMPETITIVITAT DEL TRANSPORT COL∙LECTIU I REDUCCIÓ DE 
L'IMPACTE DEL TRANSPORT PRIVAT

Acció: 2.2.5. Dissenyar i implementar una estratègia de contenció dels autocars discrecionals

Objectiu: Reduir el trànsit motoritzat a la zona més cèntrica del nucli urbà

Descripció Els autocars discrecionals creen un seguit de disfuncions en el sistema de mobilitat del 
municipi: els vehicles que circulen, que paren i que estacionen provoquen col∙lapses, pèrdua de 
qualitat del servei de transport col∙lectiu regular i pèrdua de qualitat de l’espai urbà en general. 
A més, ocupen una part important de l’espai d’aparcament en els aparcaments de dissuasió, tal 
com s’ha comentat anteriorment.

Es proposa realitzar un estudi previ dels fluxos d’autocars discrecionals, analitzant els orígens i 
destins, la distribució horària dels fluxos, les necessitats d’aparcament, el mode d’organització, 
etc per tal de valorar la viabilitat d’una estratègia de captació d’aquests vehicles. Es proposa 
crear un únic punt d’aparcament, fora de la zona cèntrica del nucli urbà, a partir del qual 
sortirien uns serveis regulars de llançadores amb vehicles de dimensions més reduïdes.

Grau de prioritat: Alta

Termini d'implantació: Curt (0 a 2 anys)

Entitat responsable: AJ

Cost inversió (€): 10.000 (projecte)

Cost manteniment (€/any):

Estat d'execució: Acció no iniciada

Altres organismes:

Fonts de finançament:

Ambit: Mobilitat

Observacions:

Interrelacio

Indicadors de seguiment: I.22. Participació ciutadana en processos de sostenibilitat
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PALS de Lloret de Mar
Línia estratègica: 2. MILLORAR LA QUALITAT URBANA I FOMENTAR UNA MOBILITAT SOSTENIBLE

Programa: 2.3. FOMENT DE L'ÚS DE MITJANS DE TRANSPORT SOSTENIBLES

Acció: 2.3.1. Redactar una guia de transport per fomentar l’ús de mitjans de transport 
sostenibles

Objectiu: Difondre tota la informació necessària per moure’s amb mitjans de transport sostenibles 
en un únic suport

Descripció Es proposa redactar una Guia de transport dirigida a la població resident i a la població turística 
per tal de promoure la mobilitat a peu, amb bicicleta, amb transport col∙lectiu i amb taxi. 
L’objectiu és divulgar a través d'aquest manual tota la informació necessària per facilitar l’ús 
d’aquests mitjans: 

‐ Xarxa d’itineraris a peu
‐ Xarxa d’itineraris amb bicicleta
‐ Línies d’autobusos
‐ Parades de taxi, tarifes i horaris de servei, telèfons d’atenció al client, etc.

Grau de prioritat: Baixa

Termini d'implantació: Mig (3 a 5 anys)

Entitat responsable: AJ

Cost inversió (€): 20.000 € (Disseny i edició d'uns 5.000 unitats)

Cost manteniment (€/any):

Estat d'execució: Acció no iniciada

Altres organismes:

Fonts de finançament:

Ambit: Mobilitat

Observacions:

Interrelacio

Indicadors de seguiment:
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PALS de Lloret de Mar
Línia estratègica: 2. MILLORAR LA QUALITAT URBANA I FOMENTAR UNA MOBILITAT SOSTENIBLE

Programa: 2.3. FOMENT DE L'ÚS DE MITJANS DE TRANSPORT SOSTENIBLES

Acció: 2.3.2. Implementar una estratègia de senyalització d’itineraris a peu i amb bicicleta

Objectiu: Millorar la llegibilitat dels itineraris a peu i amb bicicleta

Descripció Conjuntament amb la redacció de la Guia de transport, es proposa establir una xarxa 
d’itineraris senyalitzats per a vianants i bicicletes. La senyalització d’itineraris hauria de ser 
similar a la implantada a la ciutat de Barcelona, amb senyals que incorporen un plànol de la 
zona, la indicació dels principals punts d’atracció i del temps necessari per accedir‐hi.
Paral∙lelament, es podria incorporar a la Guia de transport un “cronomapa” per indicar el 
temps necessari per accedir als punts clau del municipi.

Grau de prioritat: Mitjana

Termini d'implantació: Mig (3 a 5 anys)

Entitat responsable: AJ

Cost inversió (€): 40.000 €

Cost manteniment (€/any):

Estat d'execució: Acció no iniciada

Altres organismes:

Fonts de finançament: DDGI DPTOP

Ambit: Mobilitat

Observacions:

Interrelacio 2.1.1, 2.1.3 i 2.1.4

Indicadors de seguiment:
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PALS de Lloret de Mar
Línia estratègica: 2. MILLORAR LA QUALITAT URBANA I FOMENTAR UNA MOBILITAT SOSTENIBLE

Programa: 2.3. FOMENT DE L'ÚS DE MITJANS DE TRANSPORT SOSTENIBLES

Acció: 2.3.3. Fomentar l’accés als centres escolars amb mitjans de transport sostenibles

Objectiu: Crear itineraris segurs cap als centres escolars i sensibilitzar els alumnes a la mobilitat 
sostenible

Descripció Es proposa dissenyar un pla d’accés als centres escolars del municipi que inclouria: 

‐ Mesures de disseny de l’espai viari (remodelació de l’entorn de les escoles per proporcionar 
seguretat i comoditat als usuaris no motoritzats).
‐ Mesures de reglamentació per acompanyar les mesures de disseny.
‐ Mesures de senyalització per tal de marcar itineraris llegibles cap als centres escolars.
‐ Mesures d’educació dirigides als alumnes dels centres escolars.
‐ Mesures de comunicació dirigides al personal dels centres escolars.
‐ Mesures de comunicació dirigides als pares d’alumnes donant continuïtat a les campanyes 
anuals que fa 5‐6 anys ja es fan en forma de recordatori on es dona informació als centres 
escolars i l'eix de la campanya és "Jo aparco bé quan vaig a l'escola".

Grau de prioritat: Mitjana

Termini d'implantació: Mig (3 a 5 anys)

Entitat responsable: AJ

Cost inversió (€): 10.000 € (projecte)

Cost manteniment (€/any):

Estat d'execució: Acció iniciada

Altres organismes:

Fonts de finançament: DPTOP DDGI DE

Ambit: Mobilitat

Observacions:

Interrelacio

Indicadors de seguiment:

54



PALS de Lloret de Mar
Línia estratègica: 2. MILLORAR LA QUALITAT URBANA I FOMENTAR UNA MOBILITAT SOSTENIBLE

Programa: 2.3. FOMENT DE L'ÚS DE MITJANS DE TRANSPORT SOSTENIBLES

Acció: 2.3.4. Continuar desenvolupant el Pla d'accessibilitat

Objectiu: Facilitar l'accés a les persones amb mobilitat reduïda

Descripció L'any 2006 l'Ajuntament de Lloret de Mar va aprovar el seu pla d'accessibilitat. Durant aquest 
anys s'han anat realitzant diferents accions d'adaptació  de voreres i espai públic amb l'objectiu 
de millorar l'accessibilitat per a les persones amb mobilitat reduïda.

Es proposa continuar desenvolupant les accions del pla per tal de fer més extens el model de 
ciutat adaptada i accessible.

Grau de prioritat: Alta

Termini d'implantació: Curt (0 a 2 anys)

Entitat responsable: AJ

Cost inversió (€): 200.000

Cost manteniment (€/any): 200.000

Estat d'execució: Acció iniciada

Altres organismes:

Fonts de finançament:

Ambit: Mobilitat

Observacions:

Interrelacio 2.1.3.

Indicadors de seguiment:
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PALS de Lloret de Mar
Línia estratègica: 3. GESTIONAR DE MANERA EFICIENT ELS RECURSOS I SERVEIS MUNICIPALS

Programa: 3.1. GESTIÓ EFICIENT DELS RECURSOS HÍDRICS

Acció: 3.1.1 Dissenyar una campanya per fomentar l'estalvi d'aigua

Objectiu: Sensibilitzar a la població per fomentar l'estalvi d'aigua

Descripció Una de les preocupacions de la societat actual en el marc del desenvolupament sostenible és la 
disponibilitat de recursos, i entre ells, l'aigua. Per aquest motiu, es recomana a l'Ajuntament 
que planifiqui una campanya de foment de l'estalvi d'aigua adreçada als diferents consumidors: 
a la ciutadania (tant de primera com de segona residència), i en especial, al sector turístic 
centrat sobretot en l'hoteleria.

La ciutadania normalment desconeix el volum d'aigua que es consumeix en el municipi i, per 
aquest motiu, es considera molt important incidir en aquest aspecte per tal que la campanya 
sigui el més efectiva possible.

Per dur a terme la campanya de sensibilització es recomana adequar diferents espais 
d'informació ja sigui a través de mitjans escrits (cartes, anuncis en el butlletí o revista 
municipal, tríptics, cartells,...) com orals (ràdio, televisió local,...).

Altrament es proposa crear un espai de participació en què la ciutadania pogués aportar noves 
idees i donar a conèixer les seves iniciatives per a un estalvi real d'aigua.

Grau de prioritat: Mitjana

Termini d'implantació: Curt (0 a 2 anys)

Entitat responsable: AJ

Cost inversió (€): 15.000

Cost manteniment (€/any):

Estat d'execució: Acció no iniciada

Altres organismes: ACA CCS DMAH

Fonts de finançament: CCS DMAH

Ambit: Aigua

Observacions:

Interrelacio

Indicadors de seguiment:
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PALS de Lloret de Mar
Línia estratègica: 3. GESTIONAR DE MANERA EFICIENT ELS RECURSOS I SERVEIS MUNICIPALS

Programa: 3.1. GESTIÓ EFICIENT DELS RECURSOS HÍDRICS

Acció: 3.1.2 Redactar una ordenança que fomenti l'estalvi d'aigua

Objectiu: Optimitzar el consum d'aigua en el municipi

Descripció La problemàtica creixent relativa a la disponibilitat, i també a la qualitat, dels recursos hídrics, 
units a la voluntat municipal de regular aspectes relatius a la construcció en noves edificacions 
i, d'acord amb el Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de criteris 
ambientals i d'ecoeficiència dels edificis, permeten a l'Ajuntament participar decididament en 
fomentar l'estalvi d'aigua en les futures actuacions urbanístiques.

Per tant, 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 i xarxes separatives, 
piscines particulars, reg de jardins privats, tipologia d'espècies vegetals més adequades en nous 
espais enjardinats i necessitats d'aigua per diverses varietats vegetals en base al mètode del 
balanç hídric.

Grau de prioritat: Alta

Termini d'implantació: Curt (0 a 2 anys)

Entitat responsable: AJ

Cost inversió (€): 2.000

Cost manteniment (€/any):

Estat d'execució: Acció no iniciada

Altres organismes: ACA CCS

Fonts de finançament:

Ambit: Aigua

Observacions:

Interrelacio

Indicadors de seguiment:
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PALS de Lloret de Mar
Línia estratègica: 3. GESTIONAR DE MANERA EFICIENT ELS RECURSOS I SERVEIS MUNICIPALS

Programa: 3.1. GESTIÓ EFICIENT DELS RECURSOS HÍDRICS

Acció: 3.1.3 Seguiment per garantir la qualitat de l'aigua potable, especialment a les 
urbanitzacions

Objectiu: Garantir la qualitat de l'aigua per consum de boca

Descripció En el municipi de Lloret de Mar hi ha alguns nuclis de població que no estan connectats a la 
xarxa de proveïment pública i que, per tant, s'abasten de fonts pròpies. Aquest és el cas de la 
urbanització Montlloret i de l'edifici Riviera.

Els controls de potabilitat  de les aigües procedents de fonts pròpies no estan establerts a la 
normativa i, per tant, depenen de la voluntat dels mateixos usuaris. D'aquesta manera, el seu 
seguiment es realitza de manera particular i el subministrament és controlat periòdicament per 
part del Departament de Salut.

En relació a la qualitat de les fonts pròpies s'han detectat problemes puntuals d'excès de 
fluorurs als pous que abasteixen a la urbanització Montlloret i de concentracions de nitrats al 
llindar del màxim permès en el pou que subministra a l'edifici Riviera.

Per aquest motiu, es recomana a l'Ajuntament que faci un seguiment de la qualitat d'aquestes 
fonts pròpies per tal de garantir el subministrament a aquesta part de la població.

El Departament de Salut un cop ha fet la inspecció de les instal∙lacions i de la qualitat de l'aigua 
emet un informe, una còpia del qual es tramet a l'Ajuntament en cas de detectar‐se alguna 
anomalia.

En cas de no recepcionar l'informe s'aconsella reclamar‐ho a les pròpies urbanitzacions o al 
Departament de Salut.

Grau de prioritat: Alta

Termini d'implantació: Curt (0 a 2 anys)

Entitat responsable: SP

Cost inversió (€): 2.000

Cost manteniment (€/any): 2.000

Estat d'execució: Acció no iniciada

Altres organismes: ACA DS

Fonts de finançament: ACA CCS

Ambit: Aigua

AJ

Observacions:

Interrelacio 2.1.2
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PALS de Lloret de Mar
Indicadors de seguiment: I.1. Racionalització i qualitat de l'aigua

59



PALS de Lloret de Mar
Línia estratègica: 3. GESTIONAR DE MANERA EFICIENT ELS RECURSOS I SERVEIS MUNICIPALS

Programa: 3.1. GESTIÓ EFICIENT DELS RECURSOS HÍDRICS

Acció: 3.1.4 Sol∙licitar la concessió d'aigües regenerades

Objectiu: Donar compliment a la normativa

Descripció El municipi de Lloret de Mar disposa d'una xarxa d'aigua regenerada a través de la qual 
reutilitza aquest recurs per a usos urbans no potables com el reg de jardins i tasques de neteja.

Segons el Reial Decret 1620/2007 la reutilització d'aigües d'un aprofitament requereix de 
concessió administrativa. Per aquest motiu es recomana a l'Ajuntament que adreci i faci el 
seguiment de la sol∙licitud corresponent a l'Agència Catalana de l'Aigua.

Grau de prioritat: Mitjana

Termini d'implantació: Curt (0 a 2 anys)

Entitat responsable: AJ

Cost inversió (€): 3.000

Cost manteniment (€/any):

Estat d'execució: Acció en curs

Altres organismes: ACA

Fonts de finançament:

Ambit: Aigua

Observacions: La taxa per a la tramitació de la concessió depèn del volum d'aigua reutilitzada.
S'ha realitzat la sol∙licitud a l'ARC

Interrelacio

Indicadors de seguiment: I.1. Racionalització i qualitat de l'aigua
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PALS de Lloret de Mar
Línia estratègica: 3. GESTIONAR DE MANERA EFICIENT ELS RECURSOS I SERVEIS MUNICIPALS

Programa: 3.1. GESTIÓ EFICIENT DELS RECURSOS HÍDRICS

Acció: 3.1.5 Elaborar un Pla director de clavegueram

Objectiu: Millora del funcionament dels sistemes de sanejament municipal

Descripció La xarxa de sanejament de Lloret de Mar és principalment separativa, ja que pràcticament està 
instaurada a tota la zona urbana, excepte a les àrees de Can Coll de l'Horta, les rodalies de les 
places de les Regions i dels Drets Humans, la zona del Molí, Sa Caleta i el marge esquerra del 
casc antic, on encara és unitària.

Pel que fa a les urbanitzacions, només els Pinars tenen xarxa totalment separativa, mentre que 
a la resta és dominantment unitària. Cal destacar però que està en fase de redacció un projecte 
per instaurar la doble xarxa a la Creu de Lloret, Lloret Blau, Lloret Verd, la Riviera i Serra Brava.

Les xarxes unitàries conformen un únic sistema pel qual circulen les aigües residuals i pluvials 
indistintament. Per aquest motiu, han d'estar dimensionades per assumir dos cabals 
considerablement diferents, ja que durant períodes de pluja importants els cabals augmenten i 
la capacitat de la xarxa pot veure's afectada, originant problemes d'aixecament d'embornals. 
Per contra, els sistemes separatius no sobrecarreguen tant la xarxa i alhora contribueixen a 
evitar el col∙lapse de la depuradora.

Per tant, és important estendre de manera progressiva la doble xarxa de manera que s'implanti 
a aquelles zones on encara és unitària i es projecti a tota nova o futura actuació urbanística.

Grau de prioritat: Mitjana

Termini d'implantació: Mig (3 a 5 anys)

Entitat responsable: AJ

Cost inversió (€): Sense valoració econòmica

Cost manteniment (€/any):

Estat d'execució: Acció iniciada

Altres organismes: Pallarès

Fonts de finançament: DPTOP ACA CCS

Ambit: Aigua

Observacions:

Interrelacio

Indicadors de seguiment:
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PALS de Lloret de Mar
Línia estratègica: 3. GESTIONAR DE MANERA EFICIENT ELS RECURSOS I SERVEIS MUNICIPALS

Programa: 3.1. GESTIÓ EFICIENT DELS RECURSOS HÍDRICS

Acció: 3.1.6 Connectar les urbanitzacions Creu de Lloret, Lloret Blau, Lloret Verd, 
Montlloret,  Els Pinars i Lloret Residencial  al sistema de sanejament municipal

Objectiu: Millora dels sistemes de sanejament de les urbanitzacions

Descripció Tal i com contempla el Pla Director de Sanejament de què disposa el municipi de Lloret de Mar, 
cal materialitzar  la connexió d'aquestes urbanitzacions al sistema de sanejament municipal.

Amb aquesta connexió totes les aigües residuals generades per aquestes urbanitzacions es 
tractaran directament a la depuradora de Lloret de Mar, evitant  d'aquesta manera 
abocaments directes a llera sense cap tractament previ.

Grau de prioritat: Alta

Termini d'implantació: Mig (3 a 5 anys)

Entitat responsable: AJ

Cost inversió (€): Sense valoració econòmica

Cost manteniment (€/any):

Estat d'execució: Acció no iniciada

Altres organismes: CCBGi

Fonts de finançament: ACA DPTOP

Ambit: Aigua

Observacions:

Interrelacio 3.1.5

Indicadors de seguiment: I.1. Racionalització i qualitat de l'aigua
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PALS de Lloret de Mar
Línia estratègica: 3. GESTIONAR DE MANERA EFICIENT ELS RECURSOS I SERVEIS MUNICIPALS

Programa: 3.1. GESTIÓ EFICIENT DELS RECURSOS HÍDRICS

Acció: 3.1.7 Ampliar la xarxa d'aigua regenerada

Objectiu: Fomentar la reutilització de  les aigües regenerades

Descripció Amb l'objectiu d'incrementar al màxim el ventall d'usos urbans no potables per a les aigües 
regenerades, l'Ajuntament podria estudiar la possibilitat d'ampliar la seva xarxa d'aigües 
regenerades.

La xarxa actual s'utilitza sobretot per a reg municipal (als jardins de Santa Clotilde) i reg privat 
(Pitch & Putt Papalús i camp de golf l'Àngel).

Cadria doncs, elaborar un estudi sobre la viabilitat d'ampliar la xarxa de manera que l'aigua 
regenerada es pugui subministrar a totes les instal∙lacions municipals (com aigua de neteja i per 
a les cisternes dels inodors) i al major nombre d'usuaris possibles.

Grau de prioritat: Alta

Termini d'implantació: Mig (3 a 5 anys)

Entitat responsable: AJ

Cost inversió (€): 18.000 (projecte)

Cost manteniment (€/any):

Estat d'execució: Acció iniciada

Altres organismes: ACA CCBGi

Fonts de finançament: ACA

Ambit: Aigua

Observacions:

Interrelacio

Indicadors de seguiment:

63



PALS de Lloret de Mar
Línia estratègica: 3. GESTIONAR DE MANERA EFICIENT ELS RECURSOS I SERVEIS MUNICIPALS

Programa: 3.2. MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I IMPLANTACIÓ DE LES ENERGIES RENOVABLES

Acció: 3.2.1 Creació de l'Oficina contra el Canvi Climàtic

Objectiu: Promoure, facilitar i assessorar al sector privat del municipi en aspectes d’eficiència i 
energies renovables.

Descripció Creació de l'Oficina municipal contra el Canvi Climàtic de Lloret, com a servei que vertebri i 
desenvolupi les diferents iniciatives orientades a la lluita contra el canvi climàtic . L'Oficina ha 
de coordinar i treballar amb l'administració pública, el sector industrial i comercial, el sector 
domèstic, el conjunt dels ciutadans de Lloret i el sector serveis, especialment el sector de 
l’hostaleria. 

L’objectiu és que de forma innovadora l’Oficina promogui, faciliti i assessori en aspectes 
d’eficiència i energies renovables.
Alguns dels objectius concrets de l’Oficina:
‐ Promoure l’establiment de sistemes de gestió ambientals mitjançant eines fiscals o 
subvencions específiques.
‐ Foment de l’ús d’energies renovables (especialment calderes amb biomassa i plaques solars). 
‐ Foment de mesures d’eficiència energètica (en especial quan als sistemes de climatització, 
construcció i reformes sostenibles en edificis basades en l’aïllament, etc).
‐ Promoure la certificació de les noves construccions amb el Certificat d’Eficiència Energètica de 
més alta eficiència d’acord amb el Reial Decret 47/2007, del 19 de gener, pel que s’aprova el 
procediment bàsic per la certificació energètica dels edificis de nova construcció (l’Etiqueta 
d’Eficiència Energètica A i B).

Grau de prioritat: Alta

Termini d'implantació: Curt (0 a 2 anys)

Entitat responsable: AJ

Cost inversió (€): 30.000

Cost manteniment (€/any): 30.000

Estat d'execució: Acció no iniciada

Altres organismes: CCS

Fonts de finançament: CCS ICAEN

Ambit: Energia

Observacions: Veure el programa Eder Empleaverde del Consell Comarcal de la Selva

Interrelacio

Indicadors de seguiment: I.3. Consum net d'energia

I.7. Emissions de Gasos que contribueixen a l'Efecte Hivernacle
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PALS de Lloret de Mar
Línia estratègica: 3. GESTIONAR DE MANERA EFICIENT ELS RECURSOS I SERVEIS MUNICIPALS

Programa: 3.2. MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I IMPLANTACIÓ DE LES ENERGIES RENOVABLES

Acció: 3.2.2. Incorporar una empresa de serveis energètics (ESCO) a l’àmbit municipal

Objectiu: Optimitzar i reduir els costos energètics municipals

Descripció Aquesta entitat s’encarregaria del manteniment de l’enllumenat públic, la gestió energètica 
d’edificis i equipaments públics, la contractació del subministrament energètic, els aspectes 
d’eficiència i estalvi energètic i la gestió econòmica. 
Alguns dels avantatges de disposar d’aquesta entitat és disminuir i optimitzar el consum 
energètic, reduir els costos, centralitzar la informació energètica i resoldre la mancança de 
recursos.

Grau de prioritat: Alta

Termini d'implantació: Curt (0 a 2 anys)

Entitat responsable: AJ

Cost inversió (€): Organitzatiu/tècnic

Cost manteniment (€/any):

Estat d'execució: Acció no iniciada

Altres organismes:

Fonts de finançament: ICAEN

Ambit: Energia

Observacions:

Interrelacio 3.2.1

Indicadors de seguiment: I.3. Consum net d'energia

I.7. Emissions de Gasos que contribueixen a l'Efecte Hivernacle
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PALS de Lloret de Mar
Línia estratègica: 3. GESTIONAR DE MANERA EFICIENT ELS RECURSOS I SERVEIS MUNICIPALS

Programa: 3.2. MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I IMPLANTACIÓ DE LES ENERGIES RENOVABLES

Acció: 3.2.3. Elaborar un Pla d’Acció per l’Energia Sostenible (PAES)

Objectiu: Reduir la contribució al canvi climàtic amb la  disminució dels gasos efecte hivernacle

Descripció Es proposa elaborar un PAES on s’estableixin les accions que en l’àmbit de les competències 
municipals s’han de dur a terme per superar els objectius establerts a la UE per al 2020, anant 
més enllà de la reducció del 20% de les emissions de CO2 al seu municipi.
Es tracta de centrar‐se en aquells aspectes que són competència municipal, especialment el 
propi funcionament municipal, però alhora no perdre de vista aquells aspectes claus com el 
transport privat o les activitats on l’Ajuntament té una certa influència, en especial el sector 
serveis i hoteler.

Grau de prioritat: Mitjana

Termini d'implantació: Curt (0 a 2 anys)

Entitat responsable: AJ

Cost inversió (€): 15.000

Cost manteniment (€/any):

Estat d'execució: Acció no iniciada

Altres organismes: ICAEN

Fonts de finançament: ICAEN DDGI

Ambit: Energia

Observacions:

Interrelacio 3.2.1

Indicadors de seguiment: I.3. Consum net d'energia

I.7. Emissions de Gasos que contribueixen a l'Efecte Hivernacle
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PALS de Lloret de Mar
Línia estratègica: 3. GESTIONAR DE MANERA EFICIENT ELS RECURSOS I SERVEIS MUNICIPALS

Programa: 3.2. MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I IMPLANTACIÓ DE LES ENERGIES RENOVABLES

Acció: 3.2.4. Continuar desplegant el Pla director de l’enllumenat públic

Objectiu: Millorar l'eficiència energètica de l'enllumenat públic i disminuir‐ne l'impacte luminic

Descripció Desplegar el Pla director de l’enllumenat del 2008 com a eina de treball per tal de millorar i 
renovar l’enllumenat públic des del punt de vista de l’eficiència energètica. És important que 
alhora d’escollir les lluminàries noves, s’opti per aquelles que siguin d’alt rendiment i que no 
fomentin la llum intrusa. Cal contemplar el nou RD 1890‐2008 Reglament d’eficiència 
energètica de l’enllumenat exterior que ha entrat en vigor a partir del 1/04/09.

Grau de prioritat: Alta

Termini d'implantació: Mig (3 a 5 anys)

Entitat responsable: AJ

Cost inversió (€): Sense valoració econòmica

Cost manteniment (€/any):

Estat d'execució: Acció en curs

Altres organismes:

Fonts de finançament: ICAEN

Ambit: Energia

Observacions:

Interrelacio 3.2.1; 3.2.2

Indicadors de seguiment: I.3. Consum net d'energia

I.7. Emissions de Gasos que contribueixen a l'Efecte Hivernacle
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PALS de Lloret de Mar
Línia estratègica: 3. GESTIONAR DE MANERA EFICIENT ELS RECURSOS I SERVEIS MUNICIPALS

Programa: 3.2. MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I IMPLANTACIÓ DE LES ENERGIES RENOVABLES

Acció: 3.2.5. Realitzar auditories energètiques dels edificis i equipaments municipals

Objectiu: Valorar i prioritzar les actuacions per tal de reduïr el consum energètic en els 
equipaments municipals

Descripció Es recomana disposar d’auditories energètiques d’aquells equipaments i dependències 
municipals més representatives i dels diversos sectors d’activitat, (en especial d'aquells amb un 
major consum energètic) que permetin identificar les necessitats i prioritats a implantar en 
cada sector d’activitat municipal (centres d’ensenyament, zona esportiva, magatzems, oficines 
etc.). 

Aquestes auditories permetran diagnosticar, valorar i sistematitzar el procés de gestió i millora 
dels recursos energètics. Doncs l'ajuntament de Lloret de Mar s'ha de comprometre a la 
progressiva aplicació de les mesures que es desprenguin de l’estudi. 

Per últim, cal aprofitar aquest moment, per implantar el seguiment i control continu del 
consum energètic dels edificis i l’enllumenat públic municipal. Per facilitar aquesta tasca, 
existeix el programa de comptabilitat energètica municipal WinCEM, desenvolupat per l’ICAEN, 
que facilita el seguiment dels consums i costos de cada equipament.

Grau de prioritat: Alta

Termini d'implantació: Curt (0 a 2 anys)

Entitat responsable: AJ

Cost inversió (€): 30.000

Cost manteniment (€/any):

Estat d'execució: Acció iniciada

Altres organismes:

Fonts de finançament: ICAEN

Ambit: Energia

Observacions: S'ha sol∙licitat a l'ICAEN la subvenció per a realitzar auditories energètiques a 16 
equipaments municipals.

Interrelacio 3.2.2

Indicadors de seguiment: I.3. Consum net d'energia

I.7. Emissions de Gasos que contribueixen a l'Efecte Hivernacle
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PALS de Lloret de Mar
Línia estratègica: 3. GESTIONAR DE MANERA EFICIENT ELS RECURSOS I SERVEIS MUNICIPALS

Programa: 3.2. MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I IMPLANTACIÓ DE LES ENERGIES RENOVABLES

Acció: 3.2.6. Instal∙lació de sistemes de producció d'energia renovable en edificis de 
propietat municipal

Objectiu: Establir un model de generació i consum energètic més sostenible

Descripció Es proposa que l’administració local exerceixi un paper clau i exemplificador en la promoció i 
foment de les energies renovables amb la implantació en les cobertes d’edificis de titularitat 
municipal de plaques solars fotovoltaiques.

Actualment l'Ajuntament es troba en el procés d'iniciar un contracte de rènting de quatre 
edificis de titularitat pública: el teatre, dos escoles i un dipòsit d'aigua per a la instal∙lació de 
plaques solars fotovoltaiques.

Cal considerar en les instal∙lacions de plaques solars fotovoltaiques el seu manteniment.

Grau de prioritat: Mitjana

Termini d'implantació: Mig (3 a 5 anys)

Entitat responsable: AJ

Cost inversió (€): Sense valoració econòmica

Cost manteniment (€/any):

Estat d'execució: Acció iniciada

Altres organismes:

Fonts de finançament: ICAEN

Ambit: Energia

Observacions:

Interrelacio 3.2.2 i 3.2.5

Indicadors de seguiment: I.3. Consum net d'energia

I.7. Emissions de Gasos que contribueixen a l'Efecte Hivernacle
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PALS de Lloret de Mar
Línia estratègica: 3. GESTIONAR DE MANERA EFICIENT ELS RECURSOS I SERVEIS MUNICIPALS

Programa: 3.3. AMBIENTALITZACIÓ I MILLORA DE LA GESTIÓ I ORGANITZACIÓ MUNICIPAL

Acció: 3.3.1. Implantar unes bones pràctiques per a l’ús de les instal∙lacions i serveis 
municipals

Objectiu: Reduir i evitar consums innecessàris així com optimitzar i fer un correcte ús dels recursos

Descripció Es proposa l'elaboració d'un manual de bones pràctiques en la gestió municipal per a l’ús de les 
dependències municipals, els criteris ambientals en les compres, seguint criteris de bon ús i 
d’estalvi de recursos.

Grau de prioritat: Baixa

Termini d'implantació: Curt (0 a 2 anys)

Entitat responsable: AJ

Cost inversió (€): 6.000

Cost manteniment (€/any):

Estat d'execució: Acció iniciada

Altres organismes:

Fonts de finançament: DAAR

Ambit: Organització Municipal

Observacions: Consultar la Guia de compra verda per a la prevenció del canvi climàtic a les 
administracions locals de les comarques gironines del CILMA

Interrelacio

Indicadors de seguiment:
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PALS de Lloret de Mar
Línia estratègica: 3. GESTIONAR DE MANERA EFICIENT ELS RECURSOS I SERVEIS MUNICIPALS

Programa: 3.3. AMBIENTALITZACIÓ I MILLORA DE LA GESTIÓ I ORGANITZACIÓ MUNICIPAL

Acció: 3.3.2. Implantar sistemes de gestió a les diferents seccions municipals

Objectiu: Sistematitzar i procedimentar la gestió diària de l'administració local

Descripció Es proposa implantar sistemes de gestió de la qualitat, medi ambient o l’energia  en aquelles 
seccions municipals que es cregui més convenient. Amb la implantació de sistemes de gestió 
l’objectiu és poder sistematitzar i procedimentar la gestió diària d’aquests aspectes i fer‐ne un 
seguiment i valoració. Cal considerar les diverses normes existents per a l’establiment dels 
sistemes i la possibilitat de certificació.

Grau de prioritat: Mitjana

Termini d'implantació: Curt (0 a 2 anys)

Entitat responsable: AJ

Cost inversió (€): 18.000

Cost manteniment (€/any): 3.000

Estat d'execució: Acció iniciada

Altres organismes:

Fonts de finançament: DMAH DDGI

Ambit: Organització Municipal

Observacions:

Interrelacio 3.3.1

Indicadors de seguiment:
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PALS de Lloret de Mar
Línia estratègica: 3. GESTIONAR DE MANERA EFICIENT ELS RECURSOS I SERVEIS MUNICIPALS

Programa: 3.3. AMBIENTALITZACIÓ I MILLORA DE LA GESTIÓ I ORGANITZACIÓ MUNICIPAL

Acció: 3.3.3. Promoure la responsabilitat social a l'administració local

Objectiu: Exercir un paper exemplificador en l'implantació de la responsabilitat social a les 
diferents organitzacions

Descripció L’objectiu és que l’administració pública actuí com a motor i exemple de model organitzatiu a 
seguir amb la incorporació de al responsabilitat social corporativa  (RSC)  en la seva 
organització. 

La implantació de la responsabilitat social  és la integració voluntària, de preocupacions socials i 
ambientals en les operacions comercials, processos productius, relacions amb els grups 
d’interès (ciutadania, proveïdors, treballadors,...); és anar més enllà invertint en el capital humà 
i en les relacions amb l’entorn i la societat.

Cal treballar doncs en la definició de l'estratègia d'implantació de la RSC a l'administració local 
de Lloret de Mar treballant des de la seva planificació estratègica a les relacions amb els 
diferents grups d'interès. Alguns exemples d'accions a realitzar en el marc de l'implantació de la 
RSC és establir criteris en la contractació dels proveïdors de béns i serveis social i 
ambientalment responsables (aspecte ja treballat des dels procediments de compres), vetllar i 
fomentar la igualtat d’oportunitats del seu personal, proveïdors i comunitat en general, facilitar 
millors mecanismes d'informació i comunicació de l'activitat de l'administració, etc.

Grau de prioritat: Mitjana

Termini d'implantació: Mig (3 a 5 anys)

Entitat responsable: AJ

Cost inversió (€): 15.000

Cost manteniment (€/any):

Estat d'execució: Acció iniciada

Altres organismes:

Fonts de finançament: DMAH DT

Ambit: Organització Municipal

Observacions:

Interrelacio 3.3.1 i 3.3.2

Indicadors de seguiment:
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PALS de Lloret de Mar
Línia estratègica: 3. GESTIONAR DE MANERA EFICIENT ELS RECURSOS I SERVEIS MUNICIPALS

Programa: 3.3. AMBIENTALITZACIÓ I MILLORA DE LA GESTIÓ I ORGANITZACIÓ MUNICIPAL

Acció: 3.3.4. Adequació i finalització del procés d’adequació de les activitats del municipi a 
la Llei 3/1998, de la intervenció integral de l’administració ambiental

Objectiu: Adequar les activitats desenvolupades al municipi segons la Llei 3/1998

Descripció En compliment de la Llei de prevenció i control ambiental de les activitats que modifica la Llei 
3/1998, de la Intervenció Integral de l'Administració Ambiental (IIAA) en vigor des de l'any 
1999,  l'Ajuntament de Lloret de Mar ha de continuar treballant en el procés d'adequació i 
control ambiental de les activitats del municipi a la normativa vigent.

Grau de prioritat: Mitjana

Termini d'implantació: Mig (3 a 5 anys)

Entitat responsable: AJ

Cost inversió (€): Organitzatiu/tècnic

Cost manteniment (€/any):

Estat d'execució: Acció avançada

Altres organismes:

Fonts de finançament: DDGI

Ambit: Organització Municipal

SP

Observacions:

Interrelacio

Indicadors de seguiment:
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Línia estratègica: 3. GESTIONAR DE MANERA EFICIENT ELS RECURSOS I SERVEIS MUNICIPALS

Programa: 3.3. AMBIENTALITZACIÓ I MILLORA DE LA GESTIÓ I ORGANITZACIÓ MUNICIPAL

Acció: 3.3.5. Incorporació dels Sistemes d'Informació Geogràfica en la gestió operacional 
dels serveis municipals

Objectiu: Optimitzar i millorar els sistemes i processos de gestió dels serveis municipals

Descripció L'Ajuntament de Lloret de Mar treballa en la implantació d'un sistema de gestió operacional 
que integri els següents serveis:
‐ vies públiques (gestió d'incidències)
‐ parcs infantils
‐ edificacions i instal∙lacions
‐ parcs i jardins
‐ platges

L'objectiu es disposar d'una eina de treball que permeti en una mateixa interfície disposar de la 
informació actualitzada referent a les instal∙lacions, mobiliari urbà, etc. que en faciliti el seu 
manteniment i gestió diària, així com la planificació i ordenació d'aquest.  Com a pas previ, cal 
treballar la digitalització i entrada de dades referents a cadascun dels elements d'interès que 
permetran disposar d'un sistema d'informació geogràfica preparat per a la gestió operacional 
dels serveis  municipals.

Grau de prioritat: Mitjana

Termini d'implantació: Curt (0 a 2 anys)

Entitat responsable: AJ

Cost inversió (€): organitzatiu/tècnic

Cost manteniment (€/any):

Estat d'execució: Acció iniciada

Altres organismes:

Fonts de finançament: GENCAT

Ambit: Organització Municipal

Observacions: Cal contemplar el manteniment i actualització periòdica o constant de la informació.

Interrelacio 3.3.2

Indicadors de seguiment: I.21. Despesa municipal en matèria de sostenibilitat
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Línia estratègica: 3. GESTIONAR DE MANERA EFICIENT ELS RECURSOS I SERVEIS MUNICIPALS

Programa: 3.4. MILLORA DE LA QUALITAT ATMOSFÈRICA

Acció: 3.4.1. Realitzar un estudi i mapa de soroll i aprovar el mapa de capacitat acústica del 
municipi i l’ordenança municipal de soroll

Objectiu: Reduir els soroll ambiental i adequar‐se a l'actual i futura normativa

Descripció Es proposa realitzar un estudi de detall del soroll a la zona urbana, la seva distribució zonal i 
horària, amb un inventari dels focus emissors i receptors del soroll. Cal considerar en l’estudi 
de forma molt rellevant les especificitats de Lloret, en concret l’estacionalitat poblacional i l’oci 
nocturn. També es recomanable que l’estudi incorpori un programa d’acció a tot el municipi.

Grau de prioritat: Alta

Termini d'implantació: Curt (0 a 2 anys)

Entitat responsable: AJ

Cost inversió (€): 15.000

Cost manteniment (€/any):

Estat d'execució: Acció iniciada

Altres organismes: SP

Fonts de finançament: DMAH DDGI

Ambit: Soroll

Observacions:

Interrelacio 3.4.2

Indicadors de seguiment:
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Línia estratègica: 3. GESTIONAR DE MANERA EFICIENT ELS RECURSOS I SERVEIS MUNICIPALS

Programa: 3.4. MILLORA DE LA QUALITAT ATMOSFÈRICA

Acció: 3.4.2. Campanya de prevenció del soroll

Objectiu: Educar i sensibilitzar sobre la problemàtica del soroll en horari nocturn

Descripció Campanya d’educació i sensibilització adreçada als turistes i visitants on es considerin diferents 
alternatives i possibilitats d’actuar, com ara: 

‐ una campanya transversal on s’incloguin els aspectes i temes clau on pot influir més la forma 
d’actuar del turisme: el civisme, soroll, neteja i consum d’aigua i energia, etc.

‐ possibilitat de disposar d’informadors en horari nocturn.

Grau de prioritat: Alta

Termini d'implantació: Curt (0 a 2 anys)

Entitat responsable: AJ

Cost inversió (€): 30.000

Cost manteniment (€/any): 30.000

Estat d'execució: Acció no iniciada

Altres organismes: SP

Fonts de finançament:

Ambit: Soroll

Observacions:

Interrelacio 3.5.4 i 4.3.2

Indicadors de seguiment:
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Línia estratègica: 3. GESTIONAR DE MANERA EFICIENT ELS RECURSOS I SERVEIS MUNICIPALS

Programa: 3.4. MILLORA DE LA QUALITAT ATMOSFÈRICA

Acció: 3.4.3 Elaborar un programa de control periòdic de soroll i fums als vehicles

Objectiu: Regular i minimitzar els fums i el soroll ambiental ocasionats pels vehicles motoritzats

Descripció Elaborar un programa anual de control del compliment de la normativa d'immissió de soroll i 
fums als vehicles motoritzats, en especial a ciclomotors i motocicletes.

Entre d'altres aspectes, el programa haurà de:

‐ A nivell normatiu, elaborar un procediment de control del soroll (mètode del vehicle aturat) 
per exemple seguint les indicacions que preveu l'ordenança tipus sobre sorolls i vibracions 
elaborada per la Diputació de Barcelona.
‐ Quantificar els mitjans tècnics i humans per a desenvolupar les actuacions previstes pel 
programa i preveure la inversió necessària.
‐ Valorar la necessitat d'intensificar les actuacions contemplades durant els mesos previs a 
l'estiu (maig‐juny), on s'intensifica el trànsit de ciclomotors i motocicletes.

Els controls els efectuarà la Policia Local de Lloret, disposant dels mitjans tècnics i humans 
previstos pel programa definit.

Grau de prioritat: Baixa

Termini d'implantació: Curt (0 a 2 anys)

Entitat responsable: AJ

Cost inversió (€): Sense valoració econòmica

Cost manteniment (€/any):

Estat d'execució: Acció no iniciada

Altres organismes:

Fonts de finançament:

Ambit: Contaminació Atmosfèrica

Observacions:

Interrelacio

Indicadors de seguiment: I.7. Emissions de Gasos que contribueixen a l'Efecte Hivernacle
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PALS de Lloret de Mar
Línia estratègica: 3. GESTIONAR DE MANERA EFICIENT ELS RECURSOS I SERVEIS MUNICIPALS

Programa: 3.4. MILLORA DE LA QUALITAT ATMOSFÈRICA

Acció: 3.4.4. Potenciar l’ús de vehicles que fan servir energies alternatives

Objectiu: Disminuir l'emissió de gasos efecte hivernacle i contaminants atmosfèrics

Descripció Es recomana que l'Ajuntament de forma progressiva amb la renovació de la seva flota de 
vehicles, inclogui nous vehicles que funcionin amb energies alternatives a la convencional. Així 
com, es requereixin o prioritzin criteris de sostenibilitat energètica en la contractació de 
vehicles per al transport públic.

Per altra banda, i per tal de facilitar i promoure les energies alternatives en el transport es 
recomana instaurar de forma inicial un punt d'endollatge per a cotxes elèctrics per tal de 
carregar la flota municipal i d'accés per a particulars que així ho desitgin.

Grau de prioritat: Mitjana

Termini d'implantació: Curt (0 a 2 anys)

Entitat responsable: AJ

Cost inversió (€): 60.000

Cost manteniment (€/any):

Estat d'execució: Acció iniciada

Altres organismes:

Fonts de finançament: ICAEN DMAH

Ambit: Contaminació Atmosfèrica

Observacions: Implicació de les empreses concessionàries dels serveis de transport públic

Interrelacio 2.3.1

Indicadors de seguiment: I.7. Emissions de Gasos que contribueixen a l'Efecte Hivernacle
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PALS de Lloret de Mar
Línia estratègica: 3. GESTIONAR DE MANERA EFICIENT ELS RECURSOS I SERVEIS MUNICIPALS

Programa: 3.5. OPTIMITZACIÓ DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS I LA NETEJA VIÀRIA

Acció: 3.5.1. Elaboració d’un Pla Local de Prevenció i Minimització de residus

Objectiu: Establir i programar el model de prevenció i gestió de residus municipals

Descripció El PROGREMIC defineix la prevenció com el conjunt de mesures preses abans que una 
substància, material o producte esdevinguin residus i que redueixi:
‐ La quantitat de residus (incloent la reutilització o l’extensió de la vida útil de residus)
‐ Els impactes negatius sobre la salut de les persones o el medi ambient dels residus 
‐ El contingut de substàncies perilloses en materials i productes

Tot i així, i tal i com defineix la “Guia per a l’elaboració de plans locals de prevenció de residus 
municipals” publicada per l’Agència de residus de Catalunya, la prevenció de residus 
municipals  es considera com la reducció de la quantitat (pes i volum) i de la perillositat dels 
residus municipals generats. Aquesta guia, especifica la metodologia a seguir per a l’elaboració 
d’aquests plans.

En aquest sentit, es proposa la realització d’un Pla Local de Prevenció de Residus Municipals, en 
el qual es detallarà l’estratègia municipal a seguir en matèria de prevenció, així com les 
actuacions a realitzar durant la vigència del pla. 

Els instruments locals de prevenció que ha de contemplar el pla són:

‐ Instruments tècnics. Tenen com a objectiu assolir una reducció en el consum de recursos 
naturals, la minimització del contingut de substàncies tòxiques o la disminució de la quantitat 
de residus finals, entre altres.

‐ Instruments econòmics. Tenen com a objectiu aconseguir un canvi en la conducta dels agents 
implicats mitjançant una compensació o penalització de tipus econòmic.

‐ Instruments normatius. Tenen com a objectiu assolir un canvi en el comportament de l’agent 
implicat mitjançant l’aprovació i aplicació de normativa local que regula les actuacions en 
matèria de prevenció.

‐ Instruments organitzatius. Tenen per objectiu establir un sistema organitzatiu per tal de 
coordinar els diferents agents, institucions i processos implicats en la prevenció.

‐ Instruments educatius i comunicatius. Tenen com a objectiu assolir un canvi en el 
comportament de l’agent implicat mitjançant l’oferiment d’informació sobre els impactes 
ambientals associats a la generació de residus, els beneficis que suposa la prevenció i les 
actuacions que es poden realitzar.

Entitat responsable: AJ

Cost inversió (€): 15.000

Cost manteniment (€/any):

Altres organismes: SP

Fonts de finançament: ARC

Ambit: Residus
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PALS de Lloret de Mar

Grau de prioritat: Mitjana

Termini d'implantació: Curt (0 a 2 anys)

Estat d'execució: Acció no iniciada

Observacions: Resolució MAH/3380/2009, de 26 de novembre, per la qual s'aproven les bases i es 
fa pública la convocatòria per a l'any 2010 d'ajuts adreçats als ens locals per a 
projectes de prevenció de residus municipals

Interrelacio

Indicadors de seguiment: I.2. Producció neta de residus
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PALS de Lloret de Mar
Línia estratègica: 3. GESTIONAR DE MANERA EFICIENT ELS RECURSOS I SERVEIS MUNICIPALS

Programa: 3.5. OPTIMITZACIÓ DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS I LA NETEJA VIÀRIA

Acció: 3.5.2. Potenciar la recollida de la FORM a tot el municipi

Objectiu: Disminuir la quantitat de residus biodegradables dipositats en abocador controlat

Descripció Es proposa estendre la recollida de la FORM a tots els barris i urbanitzacions de Lloret. Per altra 
banda, es recomana estudiar la possibilitat d’establir a la zona del casc antic, on es realitza la 
recollida porta a porta de la fracció rebuig, la recollida porta a porta de la matèria orgànica, 
estudiant la seva viabilitat, freqüència horària, etc.

Totes les millores plantejades es poden incorporar en la nova concessió del servei de recollida 
de residus.

Grau de prioritat: Alta

Termini d'implantació: Curt (0 a 2 anys)

Entitat responsable: AJ

Cost inversió (€): Sense valoració econòmica

Cost manteniment (€/any):

Estat d'execució: Acció iniciada

Altres organismes:

Fonts de finançament: ARC

Ambit: Residus

Observacions: Resolució MAH/3377/2009, de 26 de novembre, per la qual s'aproven les bases i es 
fa pública la convocatòria per a l'any 2010 d'ajuts per al foment de la recollida 
selectiva de la fracció orgànica de residus municipals

Interrelacio 3.5.3

Indicadors de seguiment: I.2. Producció neta de residus
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PALS de Lloret de Mar
Línia estratègica: 3. GESTIONAR DE MANERA EFICIENT ELS RECURSOS I SERVEIS MUNICIPALS

Programa: 3.5. OPTIMITZACIÓ DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS I LA NETEJA VIÀRIA

Acció: 3.5.3. Foment i ampliació de les recollides selectives als generadors comercials

Objectiu: Millorar les eficiències de recollida selectiva

Descripció Ampliar la recollida selectiva de les fraccions de vidre, cartró i matèria orgànica a tots els grans i 
mitjans generadors comercials. També es recomana estudiar la possibilitat d’establir una 
recollida comercial dels envasos en determinades zones urbanes on es produeixin 
desbordaments de contenidors de forma habitual.

Totes les millores plantejades es poden incorporar en la nova concessió del servei de recollida 
de residus.

Grau de prioritat: Alta

Termini d'implantació: Curt (0 a 2 anys)

Entitat responsable: AJ

Cost inversió (€): Sense valoració econòmica

Cost manteniment (€/any):

Estat d'execució: Acció iniciada

Altres organismes: SP

Fonts de finançament: ARC

Ambit: Residus

Observacions: Resolució MAH/3377/2009, de 26 de novembre, per la qual s'aproven les bases i es 
fa pública la convocatòria per a l'any 2010 d'ajuts per al foment de la recollida 
selectiva de la fracció orgànica de residus municipals

Interrelacio 3.5.2

Indicadors de seguiment: I.2. Producció neta de residus
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PALS de Lloret de Mar
Línia estratègica: 3. GESTIONAR DE MANERA EFICIENT ELS RECURSOS I SERVEIS MUNICIPALS

Programa: 3.5. OPTIMITZACIÓ DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS I LA NETEJA VIÀRIA

Acció: 3.5.4. Campanya de formació i sensibilització per a la correcta separació dels residus 
municipals

Objectiu: Educar i formar la ciutadania en la  gestió de tots els tipus de residus que genera

Descripció Es proposa realitzar una campanya adreçada a la ciutadania amb especial atenció de la 
població nouvinguda, al sector de la restauració i hostaleria i a les urbanitzacions.
Alguns eixos de la campanya:
‐ Formació i difusió de la separació i tractament de les fraccions selectives i els seus beneficis 
vers la societat
‐ Foment de l’ús de la deixalleria
‐ La recollida de les fraccions minoritàries

Grau de prioritat: Mitjana

Termini d'implantació: Curt (0 a 2 anys)

Entitat responsable: AJ

Cost inversió (€): 30.000

Cost manteniment (€/any):

Estat d'execució: Acció continuada (repetitiva en el temps)

Altres organismes: CCS

Fonts de finançament: ARC

Ambit: Residus

Observacions: Resolució MAH/3377/2009, de 26 de novembre, per la qual s'aproven les bases i es 
fa pública la convocatòria per a l'any 2010 d'ajuts per al foment de la recollida 
selectiva de la fracció orgànica de residus municipals

Interrelacio

Indicadors de seguiment: I.2. Producció neta de residus
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PALS de Lloret de Mar
Línia estratègica: 3. GESTIONAR DE MANERA EFICIENT ELS RECURSOS I SERVEIS MUNICIPALS

Programa: 3.5. OPTIMITZACIÓ DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS I LA NETEJA VIÀRIA

Acció: 3.5.5. Establir àrees integrals d'aportació de residus

Objectiu: Facilitar i potenciar la recollida selectiva dels residus

Descripció Tant a les urbanitzacions com al nucli urbà es troben més propers a  la ciutadania els punts de 
deposició del rebuig que els d’aportació de les fraccions selectives. Per això, es recomana 
definir una redistribució de la ubicació i necessitats de contenidorització en base a la premissa 
d’apropar els punts de recollida selectiva i establir àrees d’aportació on s’agrupin els punts 
d’aportació del rebuig i els de les fraccions selectives. 
A nivell de les urbanitzacions es recomana implantar a la totalitat d’aquestes el model de gestió 
dels residus de l’urbanització els Pinars on s’ha implantat en el punt d’accés a la urbanització el 
servei de minideixalleries i l’eliminació dels contenidors de rebuig interns a la urbanització.

Totes les millores plantejades es poden incorporar en la nova concessió del servei de recollida 
de residus.

Grau de prioritat: Mitjana

Termini d'implantació: Mig (3 a 5 anys)

Entitat responsable: AJ

Cost inversió (€): Sense valoració econòmica

Cost manteniment (€/any):

Estat d'execució: Acció iniciada

Altres organismes: ECU

Fonts de finançament:

Ambit: Residus

Observacions: Establir col∙laboracions amb les Entitats de Compensació de les urbanitzacions.

Interrelacio 3.5.2

Indicadors de seguiment:
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PALS de Lloret de Mar
Línia estratègica: 3. GESTIONAR DE MANERA EFICIENT ELS RECURSOS I SERVEIS MUNICIPALS

Programa: 3.5. OPTIMITZACIÓ DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS I LA NETEJA VIÀRIA

Acció: 3.5.6. Establir criteris de pagament per generació en les ordenances fiscals del servei 
de gestió de residus comercials

Objectiu: Incentivar la reducció de residus i en especial de la fracció rebuig

Descripció Els sistemes de Pagament per Generació  es basen en assumir els costos de gestió dels residus 
per part dels diferents generadors de manera equitativa i proporcional a la generació, utilitzant 
incentius econòmics (preus del servei) per a millorar la selecció en origen.

Es recomana que es revisi l'actual taxa del servei de recollida dels residus comercials on 
actualment si s'estableixen uns certs criteris de pagament segons generació en determinades 
tipologies d'establiments.

Tot i així, cal revisar l'actual ordenança per adaptar‐se a l'actual normativa sectorial i aprovar 
uns preus públics per al servei de recollida a comercials, on es contempli:
 ‐  un pagament segons generació (ja sigui amb mecanismes com la declaració de residus o 
pagament per contenidors recollits, etc.).
‐ l'alternativa de gestió dels  residus comercials a través d'un gestor privat autoritzar per ARC i 
homologat per l'Ajuntament si s'escau.
‐ establiment d'uns preus públics que bonifiquin clarament la reducció de residus i la separació 
correcta d'aquests.

Grau de prioritat: Mitjana

Termini d'implantació: Mig (3 a 5 anys)

Entitat responsable: AJ

Cost inversió (€): 12.000

Cost manteniment (€/any):

Estat d'execució: Acció no iniciada

Altres organismes:

Fonts de finançament:

Ambit: Residus

Observacions:

Interrelacio 3.5.3

Indicadors de seguiment: I.2. Producció neta de residus
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PALS de Lloret de Mar
Línia estratègica: 3. GESTIONAR DE MANERA EFICIENT ELS RECURSOS I SERVEIS MUNICIPALS

Programa: 3.5. OPTIMITZACIÓ DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS I LA NETEJA VIÀRIA

Acció: 3.5.7. Foment de la recollida selectiva dels residus a les platges

Objectiu: Conservar l'estat de les platges

Descripció Les platges de Lloret i Fenals compten amb el distintiu de Bandera Blava, la certificació Q de 
Qualitat amb uns requeriments de qualitat del servei i de l’entorn molt més exhaustius. També, 
disposa  d'un  Sistema de Gestió Ambiental en base al Reglament europeu EMAS i a la norma 
internacional ISO 14001. 
La implantació dels dos Sistemes de Gestió (qualitat i medi ambient) de forma integrada 
permet la millora contínua de l'estat de les platges i l'organització de la seva gestió.

Es proposa doncs continuar treballant en aquesta línia i disposar de punts de recollida selectiva 
a les platges i incrementar els actualment presents, així com, la informació i senyalització 
ambiental necessària. Actualment en el cas de Lloret ja es troben ubicades papereres d’envasos 
a l’areny junt amb les papereres de rebuig.

Grau de prioritat: Mitjana

Termini d'implantació: Curt (0 a 2 anys)

Entitat responsable: AJ

Cost inversió (€): Sense valoració econòmica

Cost manteniment (€/any):

Estat d'execució: Acció avançada

Altres organismes:

Fonts de finançament:

Ambit: Residus

Observacions: Incidir de forma continua en la difusió i sensibilització per al correcte ús de les 
papereres.

Interrelacio 3.5.4

Indicadors de seguiment: I.2. Producció neta de residus
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PALS de Lloret de Mar
Línia estratègica: 3. GESTIONAR DE MANERA EFICIENT ELS RECURSOS I SERVEIS MUNICIPALS

Programa: 3.5. OPTIMITZACIÓ DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS I LA NETEJA VIÀRIA

Acció: 3.5.8. Inventariar i netejar els abocaments incontrolats

Objectiu: Millorar l'entorn natural i en especial el periurbà

Descripció La dispersió d’usos residencials de baixa densitat ha propiciat l’aparició d’abocaments 
incontrolats en el territori. Es proposa realitzar un inventari que identifiqui els punts 
d’abocament al municipi per tal de desenvolupar tasques periòdiques de neteja. Aquesta 
actuació ha d’anar associada a una campanya de conscienciació que prevegui la senyalització 
de les zones restaurades i material educatiu tipus tríptics i plafons a les zones urbanes.

Aquesta actuació es pot planificar amb programes d'ocupació promoguts des de l'Ajuntament.

Grau de prioritat: Mitjana

Termini d'implantació: Curt (0 a 2 anys)

Entitat responsable: AJ

Cost inversió (€): Sense valoració econòmica

Cost manteniment (€/any):

Estat d'execució: Acció no iniciada

Altres organismes:

Fonts de finançament: ARC

Ambit: Residus

Observacions: Resolució MAH/3376/2009, de 26 de novembre, per la qual es fa pública la 
convocatòria d'ajuts per a la clausura total o parcial de dipòsits controlats per a 
residus municipals de titularitat pública i de punts d'abocament incontrolat de 
residus de construcció per a l'any 2010, i se'n publiquen les bases

Interrelacio

Indicadors de seguiment:
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PALS de Lloret de Mar
Línia estratègica: 4. ENFORTIR LA QUALITAT DE VIDA AL MUNICIPI

Programa: 4.1. PROMOCIÓ I DIVERSIFICACIÓ DE L'ECONOMIA I L'OCUPACIÓ

Acció: 4.1.1. Elaboració d'una diagnosi econòmica actualitzada i global de la ciutat per a tots 
els seus sectors productius i econòmics

Objectiu: Conèixer les activitats econòmiques del municipi, avaluar‐ne els punts forts i les 
oportunitats de millora

Descripció Conèixer la realitat econòmica del municipi, les necessitats i oportunitats de millora, així com 
els punts forts i amb potencialitat de creixement permeten el disseny de polítiques locals 
encaminades a determinar nínxols de negoci i potenciar línies d'actuació que enforteixin el 
teixit econòmic i productiu del municipi.

L'Ajuntament de Lloret de Mar ja va publicar un estudi titulat "Activitat econòmica a Lloret de 
Mar" corresponent a l'any 2000. 

L'acció proposada va encaminada doncs, a la realització d'un treball d'actualització, diagnosi i 
d'anàlisi de l'activitat econòmica del municipi per tal d'avaluar els punts forts i les oportunitats 
de millora i establir així unes línies d'actuació a curt i mitjà termini.

Grau de prioritat: Mitjana

Termini d'implantació: Mig (3 a 5 anys)

Entitat responsable: AJ

Cost inversió (€): 20.000

Cost manteniment (€/any):

Estat d'execució: Acció iniciada

Altres organismes: CambraGirona DDGI

Fonts de finançament: CambraGirona DT

Ambit: Aspectes de Sostenibilitat Econòmica

Observacions:

Interrelacio 4.1.8

Indicadors de seguiment: I.16. Dependència econòmica exterior

I.19. Taxa d'atur
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PALS de Lloret de Mar
Línia estratègica: 4. ENFORTIR LA QUALITAT DE VIDA AL MUNICIPI

Programa: 4.1. PROMOCIÓ I DIVERSIFICACIÓ DE L'ECONOMIA I L'OCUPACIÓ

Acció: 4.1.2. Promoció de la riquesa natural del municipi per promoure noves ofertes als 
turistes i visitants

Objectiu: Diversificar l'oferta turística del municipi

Descripció Els resultats de les enquestes realitzades als turistes i visitants mostren com el medi natural i 
l'entorn del municipi són un dels aspectes més ben valorats de Lloret de Mar.

La promoció de la riquesa natural del municipi podria comportar un augment del nombre de 
visitants, així com  un canvi o modificació en les activitats realitzades pels actuals visitants del 
municipi, o si més no suposaria una activitat complementària a les ja existents.

Des de l'administració local així com dels sectors involucrats, ja es va realitzar un pas en aquest 
sentit a partir de la creació de la marca 'Lloret Natura', amb l'objectiu de d'impulsar el 
desenvolupament d'un turisme relacionat amb el medi ambient i el patrimoni natural del 
municipi. També es disposa d'una guia interactiva del municipi disponible al web de 
l'Ajuntament (http://gisweb.lloret.org/lloretgt/)

Grau de prioritat: Alta

Termini d'implantació: Llarg (6 a 10 anys)

Entitat responsable: AJ

Cost inversió (€): Sense valoració econòmica

Cost manteniment (€/any):

Estat d'execució: Acció en curs

Altres organismes: LLT

Fonts de finançament: DICT

Ambit: Aspectes de Sostenibilitat Econòmica

Observacions:

Interrelacio

Indicadors de seguiment:
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PALS de Lloret de Mar
Línia estratègica: 4. ENFORTIR LA QUALITAT DE VIDA AL MUNICIPI

Programa: 4.1. PROMOCIÓ I DIVERSIFICACIÓ DE L'ECONOMIA I L'OCUPACIÓ

Acció: 4.1.3. Reforçar la promoció de nous productes turístics i reducció del turisme amb un 
menor valor afegit

Objectiu: Impulsar el turisme de qualitat

Descripció Lloret hauria de promocionar aquells productes que comportin un major benefici pels diferents 
sectors del municipi. La promoció de Lloret com a destinació amb més oferta turística que el sol 
i platja, o com a destinació d'oci nocturn podria comportar l'arribada d'altres tipologies de 
turisme i visitants, reducció de l'estacionalitat, etc.

Actualment Lloret compte amb el Segell de Certificació de Turisme Esportiu (CTE) i en breu 
s'obtindrà també el Segell de Certificació de Turisme Familiar (CTF). 

La promoció de nous productes i marques turístiques (com per exemple el 'nordic walking', el 
turisme aquàtic o el turisme de BTT/senderisme/cicloturisme, tots ells propostes de turisme 
actiu) és un element que ja s'està desenvolupant des dels sectors involucrats i, en el futur, es 
preveu continuar avançant en aquest sentit; tant des de la promoció directe (publicitat) com en 
la millora dels productes turístics ofertats.

Grau de prioritat: Alta

Termini d'implantació: Curt (0 a 2 anys)

Entitat responsable: AJ

Cost inversió (€): Sense valoració econòmica

Cost manteniment (€/any):

Estat d'execució: Acció en curs

Altres organismes: LLT

Fonts de finançament:

Ambit: Aspectes de Sostenibilitat Econòmica

Observacions:

Interrelacio 4.1.2

Indicadors de seguiment:
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PALS de Lloret de Mar
Línia estratègica: 4. ENFORTIR LA QUALITAT DE VIDA AL MUNICIPI

Programa: 4.1. PROMOCIÓ I DIVERSIFICACIÓ DE L'ECONOMIA I L'OCUPACIÓ

Acció: 4.1.4. Implantar un programa de formació laboral integral dirigit a tots els 
treballadors

Objectiu: Augmentar la formació dels treballadors

Descripció La població en situació d'atur de Lloret presenta uns trets educatius, socials, edat i activitat de 
treball força concrets.

Des de l'administració local ja s'està treballant per ajudar a les persones en situació d'atur. Es 
tracta del Servei d'Ocupació Municipal (SOM) que, mitjançant una borsa de treball, ajuda en la 
recerca d'una feina i també es realitzen tasques de formació ocupacional a través de cursos, 
tallers, etc. 

Es tracta doncs de donar un impuls a aquestes polítiques per tal d'oferir un acompanyament a 
aquests persones i, més especialment, a aquelles amb risc d'exclusió social.

El treball amb xarxa des de la mateixa administració (àrea de promoció econòmica, àrea de 
benestar i família) i amb els sectors econòmics i productius del municipi (Lloret Turisme, 
associació de comerciants o empreses a nivell individual) poden ajudar a millorar la formació 
dels treballadors i contribuir a la inserció laboral; per exemple mitjançant la formació enfocat a 
pal∙liar les actuals mancances en el sector de l'hosteleria.

Grau de prioritat: Alta

Termini d'implantació: Curt (0 a 2 anys)

Entitat responsable: AJ

Cost inversió (€): Sense valoració econòmica

Cost manteniment (€/any):

Estat d'execució: Acció en curs

Altres organismes: Antena LL SP

Fonts de finançament: DT

Ambit: Aspectes de Sostenibilitat Econòmica

Observacions:

Interrelacio

Indicadors de seguiment: I.25. Efectes de l'estacionalitat del turisme en l'atur

I.12. Grau de formació de la població

I.19. Taxa d'atur
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PALS de Lloret de Mar
Línia estratègica: 4. ENFORTIR LA QUALITAT DE VIDA AL MUNICIPI

Programa: 4.1. PROMOCIÓ I DIVERSIFICACIÓ DE L'ECONOMIA I L'OCUPACIÓ

Acció: 4.1.5. Creació d'un pla enfocat a augmentar l'autocupació i l'ajut als nous treballadors

Objectiu: Fomentar la inserció laboral de la ciutadania

Descripció El municipi compta amb uns índexs elevats d'autocupació i un important nombre de població 
en edat de treballar. 

L'estacionalitat del turisme, principal sector econòmic del municipi, comporta una reducció de 
les activitats i, per tant, un augment de l'atur.

Des de l'Ajuntament s'han de buscar mecanismes per fomentar l'augment de l'ocupació i 
l'establiment permanent de població en edat de treballar a partir del treball conjunt amb els 
sectors econòmics i productius del municipi.

En aquest sentit, destaca els ajuts i subvencions proporcionats pel Departament de Treball. Per 
exemple, la concessió de subvencions a les empreses que facin formació per a treballadors i 
treballadores del programa Forma't, consistent a subvencionar cursos d'idiomes, prevenció de 
riscos laborals i transferència de coneixements.

Grau de prioritat: Mitjana

Termini d'implantació: Curt (0 a 2 anys)

Entitat responsable: AJ

Cost inversió (€): Sense valoració econòmica

Cost manteniment (€/any):

Estat d'execució: Acció no iniciada

Altres organismes: Antena LL SP

Fonts de finançament: DT

Ambit: Aspectes de Sostenibilitat Econòmica

Observacions:

Interrelacio

Indicadors de seguiment: I.25. Efectes de l'estacionalitat del turisme en l'atur

I.19. Taxa d'atur

I.12. Grau de formació de la població

I.16. Dependència econòmica exterior
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PALS de Lloret de Mar
Línia estratègica: 4. ENFORTIR LA QUALITAT DE VIDA AL MUNICIPI

Programa: 4.1. PROMOCIÓ I DIVERSIFICACIÓ DE L'ECONOMIA I L'OCUPACIÓ

Acció: 4.1.6. Impulsar la creació de noves empreses i potenciar la innovació

Objectiu: Fomentar el creixement d'empreses i noves activitats

Descripció L'impuls a noves activitats i el foment per a la creació de les empreses és una mesura que des 
del mateix ajuntament i d'altres organismes (Cambra de Comerç de Girona) ja s'ha començat a 
treballar.

Fruit d'aquesta preocupació, s'ha creat una demarcació o antena de la Cambra de Comerç de 
Girona a Lloret de Mar, amb l'objectiu de:

‐ proporcionar assessorament empresarial i ajuts a la creació d'empreses
‐ donar ajudes i subvencions
‐ impulsar a les dones empresàries
‐ promocionar el comerç internacional
‐ fomentar la innovació
‐ proporcionar premis i distincions empresarials

Grau de prioritat: Mitjana

Termini d'implantació: Curt (0 a 2 anys)

Entitat responsable: AJ

Cost inversió (€): Sense valoració econòmica

Cost manteniment (€/any):

Estat d'execució: Acció executada

Altres organismes: SP Antena LL

Fonts de finançament: DT

Ambit: Aspectes de Sostenibilitat Econòmica

Observacions:

Interrelacio

Indicadors de seguiment:
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PALS de Lloret de Mar
Línia estratègica: 4. ENFORTIR LA QUALITAT DE VIDA AL MUNICIPI

Programa: 4.1. PROMOCIÓ I DIVERSIFICACIÓ DE L'ECONOMIA I L'OCUPACIÓ

Acció: 4.1.7. Impulsar la introducció de criteris de qualitat i conservació del medi ambient 
entre el teixit empresarial del municipi

Objectiu: Millora de la qualitat dels serveis i de l'entorn

Descripció El nombre d'empreses que disposen de distintius i certificats de qualitat i de gestió ambiental 
(EMAS, ISO, etc.) ha anat en augment, encara que el seu nombre continua essent força baix.

S'haurien d'impulsar mesures per a incentivar la introducció de mecanismes que aportin un 
benefici tant al sector privat com al medi ambient.

Lloret Turisme hauria de convertir‐se en un fòrum de debat i impulsor de la introducció de 
criteris de qualitat i conservació del medi ambient degut al seu caràcter de col∙laboració i 
coordinació entre els diferents sectors econòmics del municipi i l'administració pública local.

Actualment, s'està treballant per a la creació d'una 'Xarxa de Comerç Verd'

Grau de prioritat: Mitjana

Termini d'implantació: Mig (3 a 5 anys)

Entitat responsable: AJ

Cost inversió (€): Sense valoració econòmica

Cost manteniment (€/any):

Estat d'execució: Acció no iniciada

Altres organismes:

Fonts de finançament: DMAH

Ambit: Aspectes de Sostenibilitat Econòmica

SP LLT

Observacions:

Interrelacio

Indicadors de seguiment: I.20. Qualitat ambiental de les activitats econòmiques
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PALS de Lloret de Mar
Línia estratègica: 4. ENFORTIR LA QUALITAT DE VIDA AL MUNICIPI

Programa: 4.2. POTENCIACIÓ DEL COMERÇ LOCAL

Acció: 4.2.1. Establir mecanismes de potenciació del comerç local existent

Objectiu: Enfortir el teixit comercial del municipi

Descripció L'aprovació del Pla d'Orientació per als Equipaments comercials (POEC) l'any 2007 va 
comportar l'establiment dels següents objectius:

‐ Evitar fugues (especialment en les compres quotidianes però també en el lleure i la cultura)
‐ Aprofitar els fluxos de turistes (fer del turisme i el comerç els motors econòmics del municipi)
‐ Crear atracció comercial en les zones perifèriques (crear pols d'atracció de compradors a la 
perifèria per tal d'aconseguir atraure'ls després a la zona del centre)
‐ Potenciar comercialment Lloret en totes les seves possibilitats

El POEC defineix també unes estratègies (propostes de creixement dels establiments comercials 
i un pla de dinamització)  i estableix uns models comercials concrets (perifèric, centre i mercat 
municipal) per tal d'assolir aquests objectius.

L'acció proposada planteja la creació de mecanismes que enforteixin i potenciïn el comerç local 
existent davant l'oferta comercial d'altres zones properes i dels grans i mitjans establiments 
comercials així com també que es potenciï un comerç especialitzat en la venda de productes 
que s'han obtingut de forma respectuosa amb el medi ambient i la societat.

Grau de prioritat: Alta

Termini d'implantació: Curt (0 a 2 anys)

Entitat responsable: AJ

Cost inversió (€): Sense valoració econòmica

Cost manteniment (€/any):

Estat d'execució: Acció en curs

Altres organismes: CambraGirona

Fonts de finançament: DICT

Ambit: Aspectes de Sostenibilitat Econòmica

Observacions:

Interrelacio

Indicadors de seguiment: I.18. Proximitat de l'oferta comercial
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PALS de Lloret de Mar
Línia estratègica: 4. ENFORTIR LA QUALITAT DE VIDA AL MUNICIPI

Programa: 4.2. POTENCIACIÓ DEL COMERÇ LOCAL

Acció: 4.2.2. Establir criteris uniformitzadors de l'espai públic i del mobiliari urbà

Objectiu: Millora de l'entorn

Descripció Des de l'Ajuntament s'ha actuat a través de les ordenances municipals per tal de resoldre 
problemàtiques que contribueixin a una millora de la imatge del comerç al centre del municipi i 
també s'ha elaborat un Pla Especial del Casc Antic, on s'ha realitzat un estudi sobre les façanes 
dels edificis del municipi. 

En aquest sentit s'han realitzat actuacions com:

‐ ajuts per renovar persianes opaques
‐ garantir el compliment de les ordenances referents als cartells
‐ restringir l'obertura de nous establiments de restauració en l'Eix del Centre
‐ restringir l'obertura d'establiments souvenirs, via activitat comercial
‐ que la venda de begudes alcohòliques en establiments estigui supeditada a condicionants
‐ no permetre que les botigues sobresurtin al carrer més de mig o d'un metre

És necessari que, en el mateix moment que es reclama als comerciants la necessitat de 
compliment d'ordenances des del consistori municipal s'apliquin mesures enfocades a millorar 
l'entorn públic del municipi. 

La redacció d'un catàleg que estableixi criteris uniformitzadors de l'espai públic i del mobiliari 
urbà contribuirà a una millora de l'entorn i una modernització de les infraestructures i del 
mobiliari urbà.

Grau de prioritat: Mitjana

Termini d'implantació: Curt (0 a 2 anys)

Entitat responsable: AJ

Cost inversió (€): Sense valoració econòmica

Cost manteniment (€/any):

Estat d'execució: Acció en curs

Altres organismes:

Fonts de finançament:

Ambit: Aspectes de Sostenibilitat Econòmica

Observacions:

Interrelacio

Indicadors de seguiment: I.18. Proximitat de l'oferta comercial
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PALS de Lloret de Mar
Línia estratègica: 4. ENFORTIR LA QUALITAT DE VIDA AL MUNICIPI

Programa: 4.1. PROMOCIÓ I DIVERSIFICACIÓ DE L'ECONOMIA I L'OCUPACIÓ

Acció: 4.1.8. Elaboració d'un Pla de Desenvolupament Turístic de Lloret de Mar

Objectiu: Definició de les línies estratègiques del desenvolupament turístic i elaboració d'un pla 
d'acció pel municipi

Descripció La importància del sector turístic per al creixement i desenvolupament econòmic de Lloret de 
Mar és essencial. 

El sector turístic no pot però generar‐se i créixer de forma ordenada i conjunta de manera 
espontània i individual. Per aquesta raó, Lloret Turisme ha encarregat la elaboració d'un Pla de 
Desenvolupament Turístic de Lloret amb l'objectiu de definir les línies estratègiques a seguir i 
establir un pla d'acció concret que permeti la implementació de mesures a curt i mitjà termini.

En definitiva el pla pretén conèixer la situació actual del sector turístic de Lloret per tal de 
dissenyar un programa per als propers anys.

És important assenyalar que els objectius i accions que es defineixin en el Pla de 
Desenvolupament Turístic de Lloret de Mar es realitzin i tinguin en compte els principis i 
estratègies proposades per l'Agenda XXI de Lloret.

Grau de prioritat: Alta

Termini d'implantació: Curt (0 a 2 anys)

Entitat responsable: LLT

Cost inversió (€): 80.000

Cost manteniment (€/any):

Estat d'execució: Acció iniciada

Altres organismes:

Fonts de finançament: DICT

Ambit: Aspectes de Sostenibilitat Econòmica

AJ

Observacions:

Interrelacio

Indicadors de seguiment: I.17. Vulnerabilitat econòmica del municipi
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PALS de Lloret de Mar
Línia estratègica: 4. ENFORTIR LA QUALITAT DE VIDA AL MUNICIPI

Programa: 4.3. COHESIÓ SOCIAL

Acció: 4.3.1. Realització d'un Pla Local d'Habitatge de Lloret de Mar

Objectiu: Conèixer les necessitats en matèria d'habitatge al municipi i dissenyar línies d'actuació en 
un marc temporal concret

Descripció Segons les dades de població del padró municipal d'habitants corresponents a l'1 de setembre 
de l'any 2008, Lloret de Mar té un total de 38.532 habitants, mentre que l'any 1900 n'hi havia 
només 3.242.

El fort creixement de la població està relacionat amb el desenvolupament del turisme en el 
municipi. L'any 2008 el 41% de la població resident era d'origen estranger i, a més, era força 
jove: l'any 2006, el 75% de la població es trobava en edat de treballar. 

Les característiques demogràfiques, així com les econòmiques, de la població comporten 
efectes sobre el mercat de l'habitatge. 

Donar resposta a les necessitats en matèria d'habitatge és una tasca que els Ajuntaments han 
de realitzar. 

Els Plans Locals d'Habitatge (PLH) són estudis estratègics sobre el parc d'habitatges que 
permeten obtenir una radiografia dels habitatges del municipi, detectar‐ne les mancances i 
definir unes línies d'actuació en un marc temporal concret (fins a 6 anys), així com de la seva 
població.

Amb aquest pla, l'Ajuntament de Lloret podria dissenyar polítiques enfocades a resoldre les 
problemàtiques de l'habitatge i implementar mesures per tal de beneficiar a la població.

Altres estudis i àmbits tècnics locals estan treballant també en l'aplicació de diverses mesures 
enfocades a facilitar l'accés a l'habitatge. En aquest sentit, destaca el PLIS (Pla Local d'Inserció 
Social) i el PLJ (Pla Local de Joventut).

Grau de prioritat: Mitjana

Termini d'implantació: Curt (0 a 2 anys)

Entitat responsable: AJ

Cost inversió (€): 30.000

Cost manteniment (€/any):

Estat d'execució: Acció no iniciada

Altres organismes: DMAH DDGI

Fonts de finançament: DDGI

Ambit: Aspectes de Sostenibilitat Social

Observacions:

Interrelacio
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PALS de Lloret de Mar
Indicadors de seguiment: I.10. Grau d'ocupació de l'habitatge
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PALS de Lloret de Mar
Línia estratègica: 4. ENFORTIR LA QUALITAT DE VIDA AL MUNICIPI

Programa: 4.3. COHESIÓ SOCIAL

Acció: 4.3.2. Realització d'un estudi sobre exclusió social al municipi

Objectiu: Conèixer la realitat del municipi i dels seus habitants, en especial d'aquells en risc 
d'exclusió social

Descripció Les característiques de les urbanitzacions i dels barris de Lloret i dels seus habitants són molt 
diverses. Alguns d'ells compten amb una elevada concentració de població d'origen estranger i 
d'altres no; alguns amb uns trets socioeconòmics molt concrets i d'altres molt diversos; alguns 
amb una elevada població dependent i d'altres no; etc.

Actualment es desconeix aquesta informació, així com la necessitats en matèria 
d'infraestructures, comunicació, equipaments, etc. que presenten cada un d'aquests barris i 
urbanitzacions. 

Realitzar un estudi per avaluar‐ne les necessitats i dissenyar polítiques encaminades a reduir el 
risc d'exclusió social pot ajudar a minimitzar les problemàtiques socials i la detecció de 
problemàtiques futures.

Lloret compta amb un PLIS (Pla Local d'Inserció Social) que entre altres mesures, té per objectiu 
la creació d'un Observatori de l'exclusió social al municipi.

Grau de prioritat: Alta

Termini d'implantació: Mig (3 a 5 anys)

Entitat responsable: AJ

Cost inversió (€): 18.000

Cost manteniment (€/any):

Estat d'execució: Acció no iniciada

Altres organismes:

Fonts de finançament: GENCAT

Ambit: Aspectes de Sostenibilitat Social

CCS

Observacions:

Interrelacio

Indicadors de seguiment: I.25. Efectes de l'estacionalitat del turisme en l'atur

I.24. Saldo migratori
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PALS de Lloret de Mar
Línia estratègica: 4. ENFORTIR LA QUALITAT DE VIDA AL MUNICIPI

Programa: 4.3. COHESIÓ SOCIAL

Acció: 4.3.3. Realització de campanyes i processos participatius enfocats a potenciar la 
cohesió i el civisme entre la població

Objectiu: Enfortir la cohesió social i potenciar el civisme

Descripció Lloret és un municipi amb un elevat nombre de població flotant (la variació estacional entre la 
població resident i estacional és de prop del 40% de mitjana al llarg de l'any) i de població 
resident de nacionalitat estrangera (representen el 41% del total de la població).

Això comporta la necessitat d'establir mecanismes per a resoldre les problemàtiques que 
puguin aparèixer (p. ex: contaminació acústica i lumínica, neteja viària, conflictes veïnals, etc.) 
fruit de l'ús de l'espai públic i de l'entorn del municipi. 

La realització de campanyes informatives, publicades en diverses llengües, i l'establiment de 
mecanismes participatius poden contribuir a la minimització de conflictes i problemàtiques 
entre la població. 

En aquest sentit, el projecte Cívic Espai desenvolupat des de l'Ajuntament i fomentat a partir 
dels Centres Cívics de la ciutat, com a punts de trobada per a la població, són un clar exemple 
de foment a la cohesió ciutadana i la inclusió social, així com els processos realitzats a partir del 
Pla d'Entorn d'Educació o del PLIS (Pla Local d'Inclusió Social).

Grau de prioritat: Alta

Termini d'implantació: Curt (0 a 2 anys)

Entitat responsable: AJ

Cost inversió (€): Sense valoració econòmica

Cost manteniment (€/any):

Estat d'execució: Acció en curs

Altres organismes:

Fonts de finançament: DI

Ambit: Aspectes de Sostenibilitat Social

Observacions:

Interrelacio

Indicadors de seguiment: I.15. Grau d'associacionisme local

I.22. Participació ciutadana en processos de sostenibilitat
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PALS de Lloret de Mar
Línia estratègica: 4. ENFORTIR LA QUALITAT DE VIDA AL MUNICIPI

Programa: 4.4. ADAPTACIÓ DELS SERVEIS A LES NECESSITATS CREIXENTS DE LA POBLACIÓ

Acció: 4.4.1. Ampliació de l'oferta educativa post‐obligatòria

Objectiu: Ampliar la formació dels treballadors i atraure població no resident per motius d'estudis

Descripció L'oferta actual d'educació post‐obligatòria al municipi de Lloret és força limitada, sobretot per 
una població de més de 38.000 habitants l'any 2008. 

Actualment tant sols és possible realitzar estudis de cuina i en activitats fisico‐esportives com a 
mòduls de grau superior. 

És important doncs, ampliar l'oferta educativa post‐obligatòria actual, especialment en estudis 
de formació professional de grau mitjà i superior, a partir de la col∙laboració entre els sectors 
educatius i econòmics locals. 

D'aquesta manera es podria proporcionar una educació encaminada a donar resposta a les 
demandes de les empreses locals.

Grau de prioritat: Alta

Termini d'implantació: Mig (3 a 5 anys)

Entitat responsable: AJ

Cost inversió (€): Sense valoració econòmica

Cost manteniment (€/any):

Estat d'execució: Acció no iniciada

Altres organismes:

Fonts de finançament:

Ambit: Aspectes de Sostenibilitat Social

DE

Observacions:

Interrelacio

Indicadors de seguiment: I.12. Grau de formació de la població
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PALS de Lloret de Mar
Línia estratègica: 4. ENFORTIR LA QUALITAT DE VIDA AL MUNICIPI

Programa: 4.4. ADAPTACIÓ DELS SERVEIS A LES NECESSITATS CREIXENTS DE LA POBLACIÓ

Acció: 4.4.2. Millora dels equipaments esportius existents i creació de noves instal∙lacions 
esportives

Objectiu: Ampliar l'oferta d'equipaments i instal∙lacions esportives

Descripció Lloret ha realitzat una aposta molt clara per relacionar esport i turisme, fet que suposa millorar 
i ampliar l'oferta actual d'equipaments esportius del municipi. En alguns casos es tracta de la 
creació de noves infraestructures; en d'altres, de millorar i modernitzar els equipaments  
existents; i, fins i tot, construir nous camps d'esports en zones del municipi on actualment no 
se'n disposa.

No es tracta però d'impulsar només equipaments per a ús turístic, sinó també d'ampliar l'actual 
oferta d'equipaments esportius per a ús del conjunt de la ciutadania. En aquest sentit, 
l'obertura de les escoles i instituts a partir de l'aplicació del Pla Educatiu d'Entorn és un bon 
exemple per avançar en aquesta línia.

Grau de prioritat: Alta

Termini d'implantació: Curt (0 a 2 anys)

Entitat responsable: AJ

Cost inversió (€): Sense valoració econòmica

Cost manteniment (€/any):

Estat d'execució: Acció iniciada

Altres organismes:

Fonts de finançament:

Ambit: Aspectes de Sostenibilitat Social

Observacions:

Interrelacio

Indicadors de seguiment:
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PALS de Lloret de Mar
Línia estratègica: 4. ENFORTIR LA QUALITAT DE VIDA AL MUNICIPI

Programa: 4.4. ADAPTACIÓ DELS SERVEIS A LES NECESSITATS CREIXENTS DE LA POBLACIÓ

Acció: 4.4.3. Fomentar la creació d'entitats i associacions de veïns a les urbanitzacions

Objectiu: Establir ponts de comunicació estables entre l'administració i els habitants de les 
urbanitzacions

Descripció Des de l'àrea de participació ciutadana de l'Ajuntament es treballa activament en estimular la 
participació i l'associacionisme entre la població, com una mesura per a promoure el civisme i 
la cohesió social.

Lloret de Mar és un municipi que compta amb 32 urbanitzacions, localitzades al llarg de tota la 
geografia municipal, i n'hi ha 2 més que es situen en sòl no urbanitzable.

Actualment no es disposa de la suficient informació sobre cada una d'aquestes urbanitzacions.

Es proposa doncs que la política d'obertura de diàleg i comunicació entre l'Ajuntament i els 
ciutadans s’ampliï també a àmbits temàtics i que s’impulsi la creació d’entitats i associacions a 
les diverses urbanitzacions. D'aquesta manera es podran construir ponts de comunicació entre 
el conjunt de la societat de Lloret de Mar i l'administració.

Grau de prioritat: Alta

Termini d'implantació: Curt (0 a 2 anys)

Entitat responsable: AJ

Cost inversió (€): Sense valoració econòmica

Cost manteniment (€/any):

Estat d'execució: Acció iniciada

Altres organismes:

Fonts de finançament:

Ambit: Aspectes de Sostenibilitat Social

EL

Observacions:

Interrelacio 4.3.3

Indicadors de seguiment: I.15. Grau d'associacionisme local
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PALS de Lloret de Mar
Línia estratègica: 4. ENFORTIR LA QUALITAT DE VIDA AL MUNICIPI

Programa: 4.4. ADAPTACIÓ DELS SERVEIS A LES NECESSITATS CREIXENTS DE LA POBLACIÓ

Acció: 4.4.4. Elaborar el Pla municipal de salut pública

Objectiu: Conèixer les necessitats de la població i dels col∙lectius de risc així com dels recursos i 
actuacions a realitzar

Descripció Amb l'objectiu de formar part del Catàleg de Serveis del Dipsalut de la Diputació de Girona, 
l'Ajuntament de Lloret de Mar ha elaborat el Pla Municipal de Salut Pública.

Adherir‐se al catàleg de serveis suposa que Dipsalut proporcioni  assistència en forma de 
programes específics, que donin cobertura a les competències municipals en salut pública i en 
polítiques de promoció de salut dirigides a col∙lectius de risc. 

Els programes s’agrupen en línies d’actuació que constitueixen les àrees d’activitat de 
l’organisme. Tota aquesta oferta de serveis es concreta en el catàleg de serveis de Dipsalut, i es 
desenvolupa d’acord amb el pla anual d’actuacions.

Grau de prioritat: Alta

Termini d'implantació: Curt (0 a 2 anys)

Entitat responsable: AJ

Cost inversió (€): Sense valoració econòmica

Cost manteniment (€/any):

Estat d'execució: Acció iniciada

Altres organismes:

Fonts de finançament: DS

Ambit: Aspectes de Sostenibilitat Social

DDGI

Observacions: L’elaboració del Pla Municipal de Salut Pública no suposa cap cost econòmic per part 
de l’ajuntament. Les despeses que generi seran íntegrament assumides per Dipsalut, 
mitjançant el propi finançament o bé mitjançant qualsevol altra via de finançament 
que es pugui assolir per part d’altres administracions (autonòmica, estatal o 
europea).

Interrelacio

Indicadors de seguiment:
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AGENDA 21 LOCAL DE LLORET DE MAR  
 

4 TEMPORALITZACIÓ I PRIORITZACIÓ DEL PLA D’ACCIÓ LOCAL 
 
 
• Còm put d’accions per àm bits 
 

Àmbits 
Nombre 

d’accions 
Aig ua 7 
Aspectes de Sostenibilita t Econòm ica 10 
Aspectes de Sostenibilita t Social 7 
Biodiversitat i Paisatg e 13 
Contam inació Atm osfèrica 2 
Energ ia 6 
Mobilitat 12 
Org anització Municipal 5 
Residus 8 
Riscos Am bientals  4 
Soroll 2 
Territori 4 
Total  80 

 
 
• Priorització i term inis d’im plantació  
 

 
Nom bre d’accions 

 
Termini  

Prioritat Curt  Mig Llarg Total 

Alta  27 11 2 40 

Mitja na  17 16 33 

Baixa 2 5 7 

Total 46 32 2 80 
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• Estat d’execució  
 

Estat execució Nombre 
d’accions 

Acció no iniciada  33 

Acció iniciada  33 

Acció en curs 9 

Acció avançada 2 

Acció executada  1 

Acció continuada  
(repetitiva en el tem ps) 2 

Total 80 

 
• Valoració econòm ica 
 

Línies estratègiques Nombre 
d’accions 

Nombre d’accions 
amb valoració 

econòmica 

€ aproximats 
d’inversió del 

Pla d’acció 
1. CONSERVAR I MILLORAR L'ENTORN 

DEL MUNICIPI 19 7 130.000 

2. MILLORAR LA QUALITAT URBANA I 
FOMENTAR UNA MOBILITAT SOSTENIBLE 14 12 1.738.000 

3. GESTIONAR DE MANERA EFICIENT 
ELS RECURSOS I SERVEIS MUNICIPALS 30 17 316.000 

4. ENFORTIR LA QUALITAT DE VIDA AL 
MUNICIPI 17 4 148.000 

Total 80 40* 2.332.000 € 
* La resta d’accions no es valoren econòmicament o bé, es tracta del cost tècnic i organitzatiu del propi 
Ajuntament 
 

Termini d’implantació Nombre d’accions 
Nombre d’accions 

valorades 
econòmicament 

€ aproximats 
d’inversió del Pla 
d’acció 

Curt (0 a 2 anys) 46 22 654.000 

Mig  (3 a 5 anys) 32 18 1.678.000 

Llarg  (6 a 10 anys) 2 0 - 

Total 80 40 2.332.000 € 
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AGENDA 21 LOCAL DE LLORET DE MAR  
 

5 PLA DE SEGUIMENT 
 

5.1 DEFINICIÓ 
 
El  ritm e de creixem ent urbà,  e l tipus d’activita t econòm ica, els m odes de transport, la g estió  
dels recursos na tura ls (aig ua, energ ia, e tc.) i els residus, l’estat de conservació de l patrim oni 
natura l, els serveis i l’atenció a les perso nes i la pròpia vitalitat associativa dels ciuta dans són 
aspectes que def ineixen el perfil  del m unicipi i pe rm eten valorar el desenvolupam ent am b 
criteris de soste nibilita t. 
 
Tots aquests aspectes s’han tractat de m anera detalla da en els treballs d’anàlisi i diag nosi 
m unicipal (docum ents I i II de l’Ag enda 21 Local) i han servit com  a dades de base per a planificar 
les estratèg ies i actuacions del Pla d’Acció Local per la Sostenibilita t de Llore t de Mar. 
 

La definició d’un conjunt de descriptors o indicadors ambientals, socials i econòmics tenen una g ran 
importància en el procés de l’Agenda 21 de Lloret, en la mesura que el seu seg uiment continuat ha de 

permetre valorar l’evolució del municipi en el camí del desenvolupament sostenible, i intervenir, si es creu 
necessari, en la presa de decisions i en la revisió del Pla d’Acció Local (la Fig ura 5.1 mostra la relació del 

sistema d’indicadors amb el procés d’Agenda 21 local). 
 
La Diputació de Girona , en e l prog ram a de suport a  la re dacció de Pla ns d’Acció Local per a  la  
Sostenibilita t, pla nteja l’aplicació d’un sis tem a d’indicadors am bientals pro pi dels PALS. Aquest 
prog ram a contem pla la determ inació d'un m ínim  de 22 indicadors com uns per a tots els 
m unicipis (7 de caràcter am biental, 9 són de l'àm bit social i 6 de tipus econòm ic). Afeg it a 
aquests 22 indicadors pro pis del PALS, s’afeg eixen 3 indicadors m és específics per a fer el 
seg uim ent del litoral, la im m ig ració i el turism e. 
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5.2 OBJECTIUS  
 
Els objectius g enerals del sistem a d’indicadors de soste nibilita t són: 
 
- Disposar d’un sistem a de seg uim ent continuat que perm eti avaluar el g rau d’im plantació del 

Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat. 

- Disposar d’una m onitorització que perm eti el seg uim ent de les polítiques i actuacions  
endeg ades en term es d’un desenvolupam ent sostenible . 

- Disposar d’un sistem a d’inform ació que pug ui fer-se públic a tota la ciutadania  

- Sintetitzar la inform ació recollida e n l’Auditoria m unicipal en uns pocs paràm etres  que, el 
seu seg uim ent continua t, perm eti conèixe r l’evolució del m unicipi en tem es de 
sostenibilita t, i que sig ui útil per a la presa de decisions de la po lítica m unicipal. 
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AGENDA 21 LOCAL DE LLORET DE MAR  
 

Fig ura 5.1 Procés d’implantació i seguiment d’un programa d’indicadors de sostenibilitat 
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5.3 SISTEMA D’INDICADORS DE SOSTENIBILITAT DE LES COMARQUES 
GIRONINES (DIPUTACIÓ DE GIRONA) 

 
 

111   Racionalització i qualitat de l’aigua 
 
Càlcul  

 
 
 
 
On A = 0,1 si els punts de m ostreig  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 m ínim  en els 150 l/hab.dia. 

 
Unitats  Litres aig ua /habitant i dia  

 
Periodicitat Anual  

Resultat -122,41 
 
No s’ha considerat la qualitat de l’aig ua al no disposar de dades refere nts a al 
qualita t de les rieres i to rrents del m unicipi.  
 
Consum  2007de 372,41 l/pe rsona.dia  
 

Tendència 
desitjada 

⇑ 
Augm entar 

Font d’informació Ag ència Catalana de l’Aig ua, Com panyies concessionàries de  l’abastam ent 
m unicipal d’aig ua.  

 

índex B ILL/Núm. de con ques 

A 

R aci onali tzaci ó i 

quali tat de l’ai gua 
 

= (25 0 -  li tres aigua/h ab .di a-1 -) + 
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AGENDA 21 LOCAL DE LLORET DE MAR  
 

 

222   Producció neta de residus 
 

Descripció Avalua la qualitat de la g estió de  residus, tant pe l que fa  a la  producció to tal 
com pel g rau d’acostam ent als propòsits del Prog ram a de g estió de residus 
m unicipals de Catalunya (PROGREMIC), m esurant la producció final 
ponderada neta de res idus dom èstics per habitant.  
 

Càlcul                                                           
  
Producció neta de residus = 
 

 
On,  
 
R és la fita ponderada mitja de reciclatg e 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 efectivam ent reciclada  
F és la fracció no recuperada  
P població de fet ponderada 
 

Unitats  kg /habitant i any 
 

Periodicitat Anual  

Resultat 677,34 (any 2008) 
 
*El PROGREMIC (2007-2012) estableix uns objectius de valorització pel 2012 del 
48%  (inclou valorització material i valorització energètica o incineració). 
 
Kg /hab/dia = 2,32  
%  recollida selectiva = 12%   
Generació total de residus a Lloret = 32.722 tones any 
 
 

Tendència 
desitjada 

⇓ 
Dism inuir 

Font d’informació Ag ència de Residus de Catalunya  
 

 

B   x 

P 

(R  - E)   + (1 – R )  . F 
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333   Consum net d’energia 
 
Descripció Avaluació del consum  energ ètic de la població i la propo rció en què aquest 

consum  té naturalesa re novable. 
 

Càlcul  
 
 
 
 
 
 
 
Y és la fracció d’energ ia renovable utilitzada. 
 

Unitats  El resultat s’expressarà e n TEP (tones equivalents de petro li) /hab.a ny. 
 

Periodicitat Anual 

Resultat 1,88 (any 2007)  
 
Consum total d’energ ia a Lloret de 72.522 Tep 
Les energ ies renovables són una part molt simbòlica del consum 3,44 Tep 

Tendència 
desitjada 

⇓ 
Dism inuir 

Font d’informació Com panyies elèctriques (Fecsa-Enher)  
Gas Natural  
Les dades de combustibles líquids i gasos liquats del petroli s’han aproximat a partir 
de les estadístiques provincials facilitades pel Departament d’Indústria i Energ ia de 
la Generalitat de Catalunya.  
 

 

= X 
Pob laci ó de fet pon derada del muni cipi 

En ergi a elèctri ca + De ri vats del petroli  + Gas n atural 

Consum net d’energi a = X (1-Y) 
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AGENDA 21 LOCAL DE LLORET DE MAR  
 

 

444   Dependència de l’automòbil 
 
Descripció Mesura l’ús que se’n fa de l’autom òbil a partir de la relació  entre els  

desplaçam ents en cotxe i els desplaçam ents totals.  
 

Càlcul  
 
 
 
 
 
Es consideren els 15 principals destins dels desplaçaments de l’EMO (any 2001). La 
distància dels desplaçaments es calcula mitjançant la web de mobilitat de la 
Generalitat de Catalunya. 
  

Unitats  % 
Periodicitat Quinquennal 

83,5 83,5 % (any 2001) 
 
 

Tendència 
desitjada 

⇓ 
Dism inuir 

Font d’informació A m anca d’una enquesta de  m obilitat específica de l m unicipi (am b dades de  
m obilitat oblig ada i no oblig ada), l’aplicació de l’indicador es pot fer a partir 
de les dades de l’enquesta  de m obilitat o blig ada (EMO. Any 2001) que ha fet 
l’Institut d’Estadís tica de Cata lunya . 

 

Depen dèn cia de l’automòbil 

Km reco rreguts en  automòbil 

Km totals reco rreguts  

X  100  = 
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555 Sòls de sostenibilitat garantida 
 
Descripció Avalua la superfície de sòl de l m unicipi que s’ajusta als seg üents  

condicionants: 
 
• Manté la qualif icació de no urba nitzable. 
• Acull ecosistem es naturals (espais forestals, ag rícola o d’estructuració  

típicam ent rura l). 
• Reg ula de form a específica els seus usos, am b criteris de  preservació  

del m edi am bient 
 

Càlcul  
 
 
 
 
 

Unitats  % 

Periodicitat Anual 
Resultat 73%   (any 2007) 

Tendència 
desitjada 

⇑ 
Augm entar 

Font d’informació Ajuntam ent 
 

Sòls de sostenibili tat 

garan ti da 
Sup. ajustab le als con di cion an ts establerts  

Sup. total del muni cipi 

= x 100 
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666   Diversitat bioestructural 
 
Descripció Avalua la qua lita t g eneral de ls ecosistem es a partir de la presència  

d’espècies testim oni -bioindicadors-. La Diputació  de Giro na e n e l docum ent 
“Programa de  supo rt de la Diputació de Gi rona a la redacció de Plans d’Acció 
Local per a la Sostenibilitat. Els Indicadors de Sostenibilitat” determ ina  
quines són les espècies bioindicadores a considera r, així com  els diferents  
hàbita ts naturals que confo rm en el m osaic paisatg ístic del territo ri.  
 

Càlcul  
 
 
 
 
 
(1) Nom és en els hàbitats representats al m unicipi. 
(2) Hàbitats representats al m unicipi. 
(3) Total d’hàbitats considerats pel conjunt de les com arques g ironines. 

 
Unitats   

Periodicitat Anual 
Resultat 1,07 

 
8 hàbitats presents a  Llore t dels 14 hàbitats presents a les com arques 
g ironines  
12 espècies  bioindicadores de les 24 espècies d’ocells bioindicadores dels  
hàbita ts de Llore t. 
 

Tendència 
desitjada 

⇑ 
Augm entar 

Font d’informació Atles dels Ocells Nidif icants de Cata lunya  
http://oslo.g eodata.es /ftp/ocells / 

 
 
 

Núm. d’espèci es locali tzades -1 - 

Núm. d’espèci es relaci on ades -1 - 

Di versi tat 
bioestructu ral  

Núm. d’h àbi tats represen tats -2 - 

Núm. total d ’h àbi tats -3 - 

+ = 
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777   Emissions de Gasos que contribueixen a l’Efecte Hivernacle 
 
Descripció Estim ació del Volum  d’em issions dels principals contam inants atm osfèrics 

que contribue ixen a l’efecte hivernacle . Per al càlcul de l’indicador s’avalua ran 
de m anera independent e ls seg üents contam inants: CO2, NOx i CH4. 
 

Càlcul  
 
 
 

Unitats  Kg  de contam inant/ ha bita nt i a ny 

Periodicitat Anual 
Resultat  

Kg  CO2 equivalent/habitant i any= 6000,7 (any 2007) 
Tones CO2 equivalent/habitant i any= 6 (any 2007) 
 
No es disposa de dades refere nts a NOx 

Tendència 
desitjada 

 Dism inució a m itjà/llarg  term ini 

Font d’informació Ajuntam ent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kg. D ’un  con taminan t 

Nre. d ’h abi tan ts 
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888   Grau de compacitat urbana 
 

Descripció L’ecolog ia urbana analitza els usos de  la ciutat, per veure la seva diversitat, i  
per ta nt el g rau d’auto nom ia i sostenibilitat. Una  ciutat poc diversa, difusa –  
que ocupa m olt espai -, am b usos m olt separats consum eix m olta energ ia i 
recursos en la m obilitat, i en les necessitats de proveïm ent i relacions  
socials (treball, fo rm ació, lleure). En canvi, una ciutat com pacta barreja els  
usos de residència, treba ll, l leure , com erç, etc., cosa que redueix els  
desplaçam ents i facilita les re lacions socials. 
 
Es considera  que  les à rees urbanes  dissenyades pe r al viana nt i la bicicleta  
han de tenir densitats m ínim es de 30-40 habitatg es/ha per tal que l’activitat 
diària efectivam ent es pug ui portar a term e sense necessitar el co txe  
(Newm an, 1996). Per altra ba nda, aquestes de nsita ts tam bé asseg uren una  
m ajor eficiència de l’ús del sòl, e ntès com  un recurs lim itat i de g ran valor.  
 

Aquest indicador permet una aproximació al g rau de compacitat urbana a partir de 
l’evolució de la densitat neta d’habitatg es. 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  Habitatg es /Hectàrea  
Periodicitat Anual 

Resultat 15,7 (any 2001) 
 
17.120 habitatg es (2001) 
1.091 ha sòl urbà 

Tendència 
desitjada 

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

Font d’informació Ajuntam ent 

 

Núm. h abi tatges 

Hectà rees de sòl urb à 
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999   Ocupació Urbana del Sòl 
 
Descripció Avalua el potencial d’ocupació urbana del sòl, a partir de determinar la superfície 

urbana ocupada o en previsió de ser ocupada (mitjançant Plans Parcials) en relació 
amb la superfície total del municipi.  

 
Càlcul  

 
                                  
 
 
 
 
Subindicador 
 
 
 
 
 
 

Unitats  % 
Periodicitat Anual 

Resultat  
Indicador: 27,2 % 
 
Subindicador: 35,31 habitants/ha  
 

Tendència 
desitjada 

Cada m unicipi ha d’establir la te ndència desitja da en funció de l’indicador en 
el seu m unicipi 

Font d’informació Ajuntam ent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ocupaci ó Urb an a del sòl 

Sup. Urb an a actual + sup. Urb an a 
plani fi cada 

 
Superfi ci e total 

X  100  = 

Densi tat 

Nomb re d’h abi tan ts 

 

Superfi ci e urb an a 

= 
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111000   Grau d’ocupació de l’habitatge 
 
Descripció Avalua el nom bre d’habitatg es que es trobe n ocupats (ha bita tg es de prim era 

residència) respecte el total d’habitatg es del m unicipi, fet que ens pe rm et 
caracteritzar la vita lita t i sentit de pertinença de ls ciutadans a l m unicipi.  
 
Un nom bre elevat d’habitatg es vacants (desocupats i/o de  seg ona 
residència) pot indicar una baixa cohesió social i l’existència de zones  
urbanes deg radades. 
 

Càlcul  
 
 
 

Unitats  % 

Periodicitat Anual  
 

Resultat 43,35 %  (any 2001). (Font: IDESCAT.) 
 

Tendència 
desitjada 

⇑ 
Augm entar 

Font d’informació Cens de població i habitatg e del 2001, INE 

Núm. Habi tatges ocupats 

Núm. total h abi tatges  

X  100  
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111111   Índex d’envelliment de la població 
 
Descripció Aquest indicador avalua  el g rau am b que una societa t, e n aquest cas 

com unitat local, envelle ix, calculant la proporció  entre el nom bre de  
persones  g rans (65 anys i m és) i el nom bre de nens o adolescents (joves de  
m enys de 15 anys).  
 
Malg rat existe ix una tendè ncia g eneral a l’ increm ent de l’índe x d’e nvellim ent 
a Catalunya, apare ixen diferè ncies notables en funció de les zones i/o  
m unicipis del territo ri.  
 
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 g rans que tenen unes majors necessitats d’atenció social i 
sanitària. 

 
Càlcul  

  
 
 
 
Subindicador  
 
 

Unitats  % 
Periodicitat Anual 

Resultat Indicador (2008): 63,44 % 
Subindicador (2008): 10,95 % . (índex de sobreenvellim ent)  

Tendència 
desitjada 

Valors de referè ncia: 
 

- Índex d’envellim ent <120 % 
- Índex de sobreenvellim ent <15% 

 
Font d’informació Padró m unicipal (2007) 
 

Núm. de person es de 65  anys i  més 

Núm. de person es de men ys de 15  anys 

X  100  

Núm. de person es de 8 5  anys i  més 

Núm. de person es de 65  anys i  més 

X  100  
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111222   Grau de formació de la població 
 
Descripció Calcula el percenta tg e de població m ajor de 16 anys que disposa dels 

estudis oblig atoris acabats. 
 
Com  com plem ent a l’indicado r es proposen dos subindicadors: 
 

- Percenta tg e de població que disposa d’estudis m itjans  o  
superiors  

- Percenta tg e de població  escolar im m ig rada respecte el to tal de  
la població escolar del m unicipi 

Càlcul  
 
 
 
Subindicadors: 

 
 
 
 
 
 
 

Unitats  % 
Periodicitat Anual 

Resultat Indicador (any 2001): 68,30%  (% de població que ha acabat l’ESO) 
Subindicador 1 (any 2001): 27,19 %  (%  de població que ha acabat  FP g rau mitjà i 
superior, batxillerat superior, diplomatura o llicenciatura) 
Subindicador 2: - 
 
 

Tendència 
desitjada 

Indicadors:  
⇓ 
Dism inuir 
 
Subindicadors:  
⇑, augm entar la població am b estudis m itjans i/o superiors  
Augm entar o m antenir-se. 

Font d’informació Cens de població i habitatg e del 2001, INE 
 

 

X  100  
Pob laci ó escolar i mmigrada  

Pob laci ó escolar total  

Pob laci ó major de 16 an ys amb  ESO i  acabada  

Pob laci ó major de 16  an ys  

X  100  

Pob laci ó amb  estudis mi tjans i  superiors acab ats  

Pob laci ó total  

X  100  
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111333   Taxa de mortalitat  
 
Descripció Reg istra el núm ero de defuncions de la població , calculada com  el nom bre de 

defuncions pe r a cada 1000 habitants. 
 

Càlcul  
 
 
 

Unitats  Defuncions /1000 habitants  

Periodicitat Anual 
Resultat 4,43 (any 2006) 

5,03 (any 2005) 
6,33 (any 2004) 
6,40 (any 2003) 
6,92 (any 2002) 
6,81 (any 2001) 

Tendència 
desitjada 

⇓ 
Dism inuir 

Font d’informació Institut d’Estadís tica de Catalunya  

 

Núm. defun cion s  

Pob laci ó total  

X  1000  



 

 125

AGENDA 21 LOCAL DE LLORET DE MAR  
 

 

111444   Equipaments assistencials per a la gent gran 
 

Descripció Avalua els centres reside ncials i  centres de dia  que hi ha al m unicipi, a  partir 
de calcular l’oferta de places respecte a la  població de m és de 65 anys. 
 

Càlcul  
 

 
Unitats   

Periodicitat Anual 
Resultat No es disposa d’inform ació referent al nom bre de places  

Tendència 
desitjada 

⇑ 
Augm entar i/o  m antenir en funció  de les  necessitats  de la  població  m ajor de  
65 anys. 

Font d’informació Ajuntam ent 
 

Núm. de places en  cen tres resi den ci als i  cen tres de di a  

Pob laci ó de més de 65  an ys  
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111555   Grau d’associacionisme local  
 
Descripció Disposar d’una bo na xarxa associativa afavoreix les relacio ns socials i la  

cohesió del m unicipi. Aquest indicador integ ra les associacions locals que  
tenen un clar caràcte r social i/o am bientalista i la seva vitalitat, ponderant el 
nom bre de ciutadans que participen e n la vida associativa del m unicipi.  
 
Per tal de recollir les associacions que treballe n directam ent pe r m illorar el 
m edi am bient i la  qualitat de vida  dels ciutadans  seg uint els principis bàs ics 
de sostenibilitat, a continuació es prese nta una llista dels àm bits a  
considerar: 
 
- Veïnals  
- Culturals  
- Polítiques i sindicals  
- Medi Am bient / conservacionistes  
- Solidaritat, Pau i Drets Hum ans 
- Educatives i Form atives 
- Salut i Sòcio-assistencials  

 
Càlcul  

 
 

 
 

Unitats  % 

Periodicitat Anual 
Resultat Lloret com pta actualm ent am b un total de 114 entitats i/o associacions de 

diferents àm bits (2008). No s’ha calculat l’indicador perquè no  es disposa  
del num ero de socis de cada una. 
 

Tendència 
desitjada 

⇑ 
Augm entar  

Font d’informació Ajuntam ent 
 
 

∑ ((Ass.1 x Núm. soci s1) +(Ass. 2 x n úm. socis 2) +...+(Ass. n  x n úm. soci s n)) 

X  100  

Núm. h abi tan ts  
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111666   Dependència econòmica exterior   
 
Descripció Aquest indicador avalua el g rau de de pendè ncia exterior per ra ons de treball.  

Reflexa les necessitats de m obilita t oblig ada que té el m unicipi, així com  la 
fortalesa de l’econom ia local.  
 

Càlcul  
 
 
 

Unitats  % 

Periodicitat Quinquennal 
Resultat 81,6 %  (any 2001) 

86,1 %  (any 1996) 
89,3 %  (any 1991) 
 

Tendència 
desitjada 

⇑ 
Augm entar 

Font d’informació Cens de població i habitatg e del 2001, INE 
 

 

Pob laci ó resi den t ocupada  

X  100  
Pob laci ó ocupada que treb alla al muni ci pi   
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111777   Vulnerabilitat econòmica del municipi 
 
Descripció Aquest indicador m esura la concentració de l’ocupació , seg ons sectors 

d’activitat. La diversita t econòm ica local es pot considerar un aspecte clau 
en la sostenibilitat de l m unicipi, ja que perm et reduir el risc econòm ic de 
dependre d’un únic sector d’activita t i g enera estabilita t econòm ica a m ig  i 
llarg  term ini.  
 
Com  a subindicador es proposa avaluar el percenta tg e de població ocupada 
en les 5 principals em preses del m unicipi, per ta l de com plem entar la 
inform ació sobre el nivell de concentració de l’econom ia local. 
 

Càlcul Percenta tg e de població ocupada pe r sectors (% sector prim ari, % sector 

secundari, % sector tercia ri)  

 
Subindicador:             

 
 

Unitats  % 

Periodicitat Anual 
Resultat Sector prim ari (any 2001): 1,39 % 

Sector secundari (any 2001): 7,47 % 
Sector construcció (any 2001): 12,6% 
Sector terciari (a ny 2001): 78,54 % 
 
Subindicador: - No  es calcula  aquest indicador tenint en com pte que  la  
principa l activitat econòm ica no és la industria sinó el sector serveis (ho tels  
etc.) 
 

Tendència 
desitjada 

Per l’indicador:  
Equilibri e ntre secto rs 
 
Pel subindicador: 
⇓ 
Dism inuir i/o m antenir-se 

Font d’informació Institut d’Estadís tica de Catalunya  
Reg istre d’Establim ents Industria ls de Catalunya  

 

Núm. de treb alladors a les 5  pri n ci pals indústri es  

Pob laci ó total ocupada  

X  100  
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111888   Proximitat de l’oferta comercial  
 
Descripció Aquest indicador avalua l’oferta local del com erç m inorista a partir del 

nom bre d’establim ents de com erç al detall d’alim entació. 
 
El fet que un m unicipi ting ui un com erç m inorista fort i distribuït pels  
diferents barris urba ns, a  m és de la im portància  econòm ica que a ixò  
representa , suposa que la ciutat té una estructura urbana am b diversitat 
d’usos que perm et una bona accessibilita t als com erços, i per tant, redue ix 
tam bé els possibles problem es de m obilitat.  

Càlcul  
 

 
 

Unitats  Núm . establim ents /1000 habitants  

Periodicitat Anual 
Resultat 29,16%  (2002) Nom bre d’establim ents 683 

42,48%  (1994) Nom bre d’establim ents 713 
 

Tendència 
desitjada 

⇑ 
Augm entar 

Font d’informació Cens de població i habitatg e del 2001, INE 
 

X  1000  
Núm. d’estab li men ts al detall d’ali men taci ó 

Pob laci ó total 
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111999   Taxa d’atur 
 
Descripció Aquest indicador avalua la taxa d’atur, seg ons la població activa i seg ons la 

població com presa entre 15-64 anys.  
 
La taxa d’atur sobre la població activa (Taxa d’atur 1), és un indicador 
estandarditzat que pe rm et treballa r i com parar am b altres m unicipis, o a 
nivell com arcal i de to t Cata lunya . La ta xa d’atur sobre e l to tal de po blació  
com presa entre 15-64 anys ( Taxa d’atur 2), to t i  no  ser com paratiu en 
d’altres m unicipis, dóna una  idea m és aproxim ada de la taxa d’atur real del 
m unicipi. 
 
Com  a subindicador es proposa avaluar l’a tur juvenil (aturats d’edats  
com preses entre 20 i 29 anys dins el conjunt d’aturats de m unicipi). 
 
 

Càlcul  
Taxa d’atur 1:    

 
 
Taxa d’atur 2:   

 
 
Subindicador :  
 
 
 
 

Unitats  % 

Periodicitat Anual  
Resultat Taxa d’atur 1 (any 2001): 19,49 % 

Taxa d’atur 2 (any 2001): 13,78 %   
Subindicador 1 (any 2001): 3,33 % 
 
No es disposa de dades m és actualitzades referents població activa 
 

Tendència 
desitjada 

⇓ 
Dism inuir 

Font d’informació Cens de població i habitatg e 2001, INE 
 

X  100  Núm. atu rats  

Pob laci ó acti va  

Núm. atu rats  
X  100  

Pob laci ó acti va en tre 15 -64 an ys  

Núm. atu rats 20-29  an ys  

Núm. atu rats  
X  100  
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222000    Qualitat ambiental de les activitats econòmiques  
 
Descripció Incorporar criteris  de  sostenibilitat en les activitats  econòm iques és un 

repte que està  com ençant a im preg nar to tes les  activita ts de la nostra  
societat. Mitja nçant la im plantació d’un sistem a de g estió am biental o del 
distintiu de g arantia de qualitat am biental és busca la introducció d’una  
cultura de la g estió am biental en les nos tres activita ts econòm iques. 
 

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 3 org anitzacions em presarials disposen d’alg una certificació de g estió 
am biental. 

Tendència 
desitjada 

⇑ 
Augm entar 

Font d’informació Ajuntam ent 
Departam ent de Medi Am bient de la Generalita t de Catalunya  
ISO (International Organization for Standardization) 

 

X  100  
Núm. d’o rgan i tzaci ons amb  certi fi caci ó ambien tal  

Núm. d’o rgan i tzaci ons del muni cipi   
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222111   Despesa municipal en matèria de sostenibilitat  
 
Descripció Aquest indicador pre tén valora r la despesa econòm ica, i per ta nt l’esforç  

m unicipal, en tem es de sostenibilitat am bienta l. 
  
Per al càlcul de l’ indicado r es conside ra despesa e n m atèria de soste nibilitat 
am biental aquelles que suposen una clara m illora am biental de la g estió 
m unicipal: 
 
- Recollida selectiva de residus 
- Mesures d’estalvi ene rg ètic 
- Fom ent d’energ ies renovables 
- Contro l de la contam inació atm osfèrica  
- Mesures d’estalvi d’aig ua 
- Reutilització d’aig ües residuals depurades  
- Protecció i conservació del m edi natural 
- Construcció de  carrils bicicleta , zones de prio rita t invertida  i zones per a  

vianants  
- Fom ent del transpo rt públic  
- “Com pra verda” 
- Form ació i com unicació am biental 
  

Càlcul  
 
 

Unitats  % 
Periodicitat Anual 

Resultat No es disposa de la info rm ació  

Tendència 
desitjada 

⇑ 
Augm entar 

Font d’informació Ajuntam ent (Pressupost desg lossat per capíto ls) 
 
 
 
 
 

X  100  
Despesa en  mi llores ambi en tals  

Despesa muni ci pal  
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222222   Participació ciutadana en processos de sostenibilitat  
 
Descripció Avalua la vitalita t de ls dife rents òrg ans estables  de pa rticipació  ciuta dana  

relacionats  am b processos d’Ag enda 21 i en dete rm ina el nom bre de  
reunio ns anuals.  
 
Es consideren òrg ans de participació ciutadana  en processos d’Ag enda 21 
aquells form alm ent establerts que te nen pe r objectiu la im plicació la  
societat civil en els processos d’Ag enda 21. 
 

Càlcul  
Nre. anua l de reunions de ls òrg ans estables 
 

Unitats  Nom bre de reunions  

Periodicitat Anual 
Resultat No s’ha calculat  

Tendència 
desitjada 

⇑ 
Augm entar 

Font d’informació Ajuntam ent  
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222333   Estat ecològic del litoral  
 
Descripció Avalua l’estat ecològ ic del litoral a partir de la info rm ació obting uda en el 

càlcul d’indicado rs proposats e n el Pla d’orde nació dels recursos naturals i  
paisatg ístics del lito ral de Llo ret de Ma r (PORNP). 
L’any 2005 es va revisar el PORNP am b l’estudi “Evolució dels indicadors  
am bientals del litora l de Llo ret de  Mar” e n què es fe ia un seg uim ent de  
l’evolució de l’estat del litoral e n com paració am b els valors obting uts en el 
docum ent del 2000. 
 
S’analitza l’evolució dels indicadors e n relació  a l’estat dels ecosistem es 
terrestres litorals, e ls ecosistem es m arins, l’im pacte am biental litora l i  
l’estat g lobal m itjançant qua tre indicadors: Índex g eneral d’ecosistem es 
terrestres (IGET), Índex g eneral d’ecosistem a m arí (IGEM), Índex de 
l’im pacte am biental litoral (IAL) i Índe x g lobal dels ecosis tem es naturals  
costaners (IGENC). 
 
 

Càlcul Veure el Pla d’o rdenació de ls recursos naturals i pa isatg ístics del litoral de 
Lloret de Ma r (PORNP) 

Periodicitat Quinquennal 

Resultat 
Índex IGET IGEM IAL IGENC 

Any 2000 2005 2000 2005 2000 2005 2000 2005 

Sector 1 7 6,4 6,5 6,0 2,2 3,5 6,8 6,1 

Sector 2 4,2 4,1 4,6 4,6 7,1 7,1 3,9 3,9 

Sector 3 6,4 6,3 6,7 6,7 3,5 3,5 6,3 6,3 

Sector 4 6,9 6,9 4,6 4,6 4,7 4,7 5,4 5,4 

 

Font d’informació Ajuntam ent de Lloret de Ma r 
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222444   Saldo migratori  
 
Descripció Avalua l’evolució de la població im m ig rant i em ig rant al m unicipi en funció del 

creixem ent poblacional. Es tracta d’un indicador que refle xa to ts els  
habita ns d’un m unicipi nouving uts sense conside rar el lloc de naixem ent. 
 

Càlcul  
 
 
Població final = Població a da ta 31 de desem bre de l’any en qüestió  
Població inicial = Població a da ta 31 de desem bre de l’any anterior  
 

Unitats  Nom bre d’habitants im m ig rants 

Periodicitat Anual 
Resultat  

2.019 habitants 
 
Població final 2007 = 34.997 habitants  
Població inicial 2006 = 32.728 habitants  
Naixem ents 2007 = 411 habitants  
Defuncions 2007 = 161 habitants  
 

Tendència 
desitjada 

⇑ 
Augm entar 

Font d’informació Ajuntam ent i/o IDESCAT 
 
 

Població final – (Naixements - Defuncions + Població inicial)  
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222555   Efectes de l’estacionalitat del turisme en l’atur 
 
Descripció Les econom ies que presenten una elevada depe ndència a l’activitat 

turística, m ostren unes te ndències e n m atèria de treba ll, ocupació i activita t 
econòm ica força particulars.  
 
Un cas concret és el de l’evolució del nom bre de perso nes en situació d’atur, 
que es veu claram ent influe nciat pe r a l’estacionalita t; durant e ls m esos 
am b una m ajor activitat turística les persones e n situació d’a tur són 
pràcticam ent inexistents, m entre que e ls m esos on l’activitat relaciona da 
am b el turism e es redueix, l’atur creix de form a clara. És a m és, un fet que es 
produeix repe tidam ent al llarg  dels anys.  
 
L’indicador que es presenta a continuació m esura, concretam ent, el nom bre 
de persones en situació d’atur en el sector serve is en els m esos de juny, 
julio l i ag ost (tem porada alta del turism e) per una banda i, els m esos de 
novem bre, desem bre i g ener (tem porada baixa) per l’altra. 
 
 

Càlcul  
 
 
 

Unitats  Ràtio 

Periodicitat Anual 
Resultat  

0,57 
 
2.990 persones en situació d’atur m esos de juny, juliol i ag ost. 
5.227 persones en situació d’atur els m esos novem bre, desem bre i g ener. 
 

Tendència 
desitjada 

Un resulta t pro per a 1 sig nificaria  que e ls efectes de l’estacionalitat turística  
en l’atur serien inexistents, m entre  que  un valor supe rior o inferio r a  
l’equilibri dem ostraria una forta relació e ntre l’activita t turística i l’atur. 
 
Valors>1 = Major nom bre de persones en situació d’atur e n tem porada alta  
Valors<1 = Major nom bre de persones en situació d’atur e n tem porada baixa  
 

Font d’informació Observatori del Treball del Departam ent de Treba ll 
 

Pe rson es en  si tuaci ó d’atu r del sector servei s  temporada alta  

Pe rson es en  si tuaci ó d’atu r del sector servei s en  temporada b ai xa  
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