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INTRODUCCIÓ

Aquest estudi realitzat per l’Observatori de Sostenibilitat de les Comarques Gironines, per encàrrec del Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient
(CILMA) de les Comarques Gironines, en col·laboració amb l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Girona, té com a finalitat general elaborar un sistema
de seguiment de la sostenibilitat municipal i dels processos d’agenda 21 local i els Plans d’Acció Locals per a la Sostenibilitat (PALS), mitjançant un sistema
d’indicadors fàcilment calculables i que es puguin visualitzar des d’un espai web pels municipis i per a la població en general.
Per elaborar aquest estudi primerament s’ha analitzat el grau d’acompliment dels PALS de 10 municipis (Arbúcies, Banyoles, la Bisbal d’Empordà,
Castellfollit de la Roca, Girona, Palafrugell, Roses, Sarrià de Ter, Sils i Vilafant). Per determinar el grau d’acompliment s’han fet entrevistes amb polítics i
tècnics i tècniques municipals que gestionen els PALS i s’ha avaluat cada acció, quines eres les que s’havien realitzat i les que no. A partir d’aquest anàlisi
s’ha fet una síntesi dels resultats que inicien el capítol 1 de l’estudi. A la segona part del capítol hem fet un anàlisi comparatiu d’alguns indicadors clau
d’aquests municipis per veure el grau de sostenibilitat de manera comparada.
Per elaborar el sistema de seguiment hem analitzat alguns sistemes ja existents a l’Estat Espanyol. En el cas del seguiment dels PALS tenim tres exemples
significatius que han incorporat sistemes de seguiment dels PALS de manera informatitzada, com són el cas de l’Ajuntament de Sant Boi del Llobregat, la
Diputació d’Albacete amb la col·laboració de la Universitat d’Albacete i el sistema MUGI 21 de la Xarxa Udalsarea del País Vasc. En l’àmbit dels indicadors
s’han analitzat una sèrie de llistat d’indicadors dels quals hem extret els indicadors que ens semblaven més adequats pels municipis de les comarques de
Girona, com els indicadors de la Red de Redes del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Medio Marino de l’Estat Espanyol, els indicadors de la
Diputació de Barcelona, els indicadors de sostenibilitat de l’Ajuntament de Girona i els indicadors dels PALS de la Diputació de Girona.
En el tercer capítol s’ha elaborat la proposta del sistema d’indicadors pels municipis gironins i el sistema de seguiment, amb un càlcul aproximatiu dels
costos del sistema i una aplicació informàtica per a la seva elaboració. El sistema d’indicadors consta de 33 indicadors municipals i 29 municipals, la major
part dels quals es poden calcular des de fonts externes al municipi i només uns 7 indicadors municipals i 2 de comarcals requereixen informació interna.
L’annex incorpora les fitxes de cadascun dels 10 municipis analitzats, a on s’hi visualitzen els PALS de cada municipi, els indicadors proposats per la Diputació
de Girona per al seguiment de les agendes 21 i la seva valoració respecte als llindars de sostenibilitat establerts.
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1.1 ELS PLANS D’ACCIÓ LOCAL CAP A LA SOSTENIBILITAT
1.1.1 INTRODUCCIÓ
Diputació de Barcelona aglutina a un gran nombre de municipis i
organismes supramunicipals implicats en aquestes dinàmiques socials.

Els Plans d'Acció Locals cap a la Sostenibilitat (PALS) i les agendes 21
Locals van sorgir a Catalunya al mateix temps que a Europa s'aprovés la
Carta d'Aalborg, l'any 1994. Aquesta carta va ser l’eina de transposició de
les Agendes 21 locals, aprovades a Rio de Janeiro l'any 1992, a la realitat
europea.

A la província de Girona el procés va ser impulsat per la Diputació de
Girona l’any 1998, amb el Programa de Suport a la Redacció de les
Agendes 21, i la constitució del CILMA (Consell d’Iniciatives Locals per al
Medi Ambient de les Comarques de Girona), associació d’ens locals que
promou el desenvolupament sostenible mitjançant la política i la gestió
municipal. A final de l'any 2010 un 87% dels municipis disposaven del seu
PALS aprovat. La província de Girona ha estat innovadora en aquests
projectes, ja que s'han desenvolupat agendes 21 de caràcter comarcal i
una gran part d’agendes 21 supramunicipals, en ser municipis petits
s'han desenvolupat aquests processos de manera conjunta entre
municipis propers. També s’han inclòs en els PALS gironins, Plans
Especials de Regulació d’Usos en el Sòl no Urbanitzable (PERUSNU) que
en algunes ocasions s’han tingut en compte en la renovació dels Plans
Generals d’Ordenació Municipals.

L'impuls d'aquests processos a Catalunya va ser protagonitzat per les
Diputacions, entitats de caràcter provincial que donen suport a la gestió
dels diferents municipis que conformen les províncies. La seva
implementació es va dur a terme en els municipis mitjançant una
auditoria, generalment de caràcter "ambiental", del municipi amb alguns
anàlisis complementaris d'aspectes socials i econòmics; però
principalment s’hi han treballat "vectors ambientals": territori, medi
natural, energia, residus, aigua, soroll, contaminació,... per
posteriorment desenvolupar un Pla d'Acció, dividit en estratègies,
programes d'actuació i accions, juntament amb un programa de
seguiment mitjançant indicadors; tot això emmarcat en un procés de
participació ciutadana. Aquests estudis en forma de diagnosi i propostes,
han configurat un marc territorial en el qual una gran part dels municipis
catalans disposen avui dia d'una agenda 21 local.

Aquestes dinàmiques, totes d’àmbit local, han fet que les agendes 21
s'emmarquin en un procés de "baix a dalt", sense que existeixin plans de
sostenibilitat de rang supralocal que amplifiquin la capacitat estratègica
d’aquests processos. És cert que s’estan elaborant els Plans Directors
Territorials i els Plans Directors Urbanístics, però són eines de planificació
territorial que es desenvolupen sense cap referència als processos
d’agendes 21 locals. Aquest any (2011) a Catalunya s'ha aprovat
l'Estratègia per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya enfocada a
l’any 2026 i amb una sèrie de reptes estratègics per promoure la

No existeix ara com ara un registre públic actualitzat d'aquests processos.
La "Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat", promoguda per la
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sostenibilitat del país. Aquesta estratègia es dissenya 16 anys més tard
que s'iniciessin les agendes 21 locals i al final del mandat del govern
actual; una cosa semblant a la que va ocórrer l'any 2002 quan es va
elaborar un procés d'agenda 21 de Catalunya per presentar en la Cimera
de Johannesburg, també coincidint al final d’un mandat i amb un canvi
de govern.

Com podem veure en els municipis que tenen el grau de compliment més
elevat (superior al 80%), la seva diferència pressupostària ens indica,
almenys en aquesta petita mostra analitzada, que el grau de compliment
del pla no està relacionat amb el pressupost municipal, ni amb la mida
del municipi, , ni tampoc amb la data d'aprovació de l’agenda 21, ni amb
el nombre d'accions previstes al pla.

1.1.2 MUNICIPIS I ELS PLANS D'ACCIÓ

Es pot dir, a priori, que el grau de compliment del pla dependrà del seu
grau d’ajustament a les prioritats de les polítiques municipals i a
l'evolució del tipus de gestió pública municipal que es dugui a terme i a la
que s’impulsa des de governs de grau superior. Com per exemple, les
polítiques de residus, des de l’aprovació de la Llei de Residus (Llei 6/93 de
15 de juliol), des del Govern Autonòmic es promou la recollida selectiva
de residus que en els darrers anys inclou la recollida separativa de la
matèria orgànica, a més dels materials convencionals: vidre, plàsticmetall, paper... El desenvolupament de les esmentades polítiques
supralocals fa que les accions del pla que es refereixen a aquest tema es
realitzin, es segueixi o no es segueixi el PALS .

L'estudi s’ha desenvolupat sobre 10 municipis de les comarques de Girona
amb característiques diferents, la població de les quals oscil·la entre els
1.000 i els 20.000 habitants, a excepció de Girona amb més de 90.000,
amb una mitjana de creixement poblacional en els últims 9 anys del 3%
interanual. La mitjana del seu pressupost municipal l'any 2008 és de
1.150 € per habitant i oscil·lava entre els 1.700 € i els 800 €. La ubicació i
la mida dels 10 municipis és diversa. La seva dimensió territorial va des
dels 86 Km2 als 0,7 Km2 (veure taula 1).
La manera de planificar les agendes 21 i el PALS, així com dur-los a terme,
presenta una gran varietat. Com s’ha dit abans el producte de l'agenda
21 es consolida com un pla d'acció que incorpora estratègies, programes
i accions, tot aquest procés de redacció es dur a terme per un equip
extern a l’ajuntament, normalment una empresa de serveis ambientals o
consultoria, a la qual se li adjudica l'encàrrec i el seu treball és supervisat
per una Comissió Facultativa amb representants de la Diputació de
Girona i de l'Ajuntament dels municipis.

També es vol apuntar la idea, que per la majoria dels 10 municipis
analitzats, el pla no és una eina de planificació de primer nivell, llevat
d'alguns que incorporen el PALS en el Programa d'Acció Municipal, sinó
que el seu grau de compliment és un efecte col·lateral de les polítiques
municipals.

A la taula 1, mostrem alguns trets que defineixen els municipis i els
diferencien entre si, com població, territori i pressupost municipal. S’ha
inclòs també el nombre d'accions del PALS i el seu grau d’acompliment,
que en tots els casos supera el 50%.
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Habitants 2009
Habitants 2008
Taxa de creixement
interanual
mitjana
(2000-09)
2

Territori Km

Pressp. Municipal 08
Ingressos
€/habitant
€/Ha
Accions del PALS
Grau d'acompliment PALS
Data d’aprovació

Arbúcies

Banyoles

La Bisbal d'Empordà

Castellfollit

Girona

Palafrugell

Roses

Sarrià de Ter

Sils

Vilafant

6.595

18.327

10.385

1.043

96.188

22.365

20.197

4.468

5.127

5.416

6.526

17.917

10.173

1.014

94.484

22.109

19.463

4.320

4.850

5.314

3%

2%

3%

1%

3%

2%

5%

3%

6%

3%

86,2

11,05

20,6

0,73

39,12

26,8

45,9

4,16

29,9

8,36

7.249.544

24.497.050

13.182.239

1.028.000

97.500.000

32.179.504

34.923.000

3.548.405

4.583.019

5.434.962

1.111

1.367

1.296

1.014

1.032

1.455

1.794

821

945

1.023

841

22.169

6.399

14.082

24.923

12.007

7.608

8.530

1.533

6.501

151

139

54

42

126

253

219

157

98

44

68,00

83,50

85,2

69,00

92,10

68,00

68,90

81,50

73,5

54,50

2001

2004

2004

2001

2005

2003

2003

2001

2003

2001

Taula 1. Indicadors general dels 10 municipis escollits per l’anàlisi.
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT, de MUNICAT, de la Diputació de Girona i del treball de camp
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1.1.3 LES CARACTERÍSTIQUES DELS PLANS D'ACCIÓ

d'accions, consta de 42 accions, aquestes s'organitzen en 4 línies
estratègiques: 11 per a temes urbanístics, 8 de caràcter social, 10
referents a temes de desenvolupament econòmic i 13 relatives a la gestió
ambiental del municipi, en aquest últim grup s'inclouen les accions
dirigides al consum d'aigua i energia, reducció de residus i gestió
ambiental. D’altra banda Palafrugell, amb el PALS que té el major
nombre d'accions, 253, s'organitza en 10 línies estratègiques (veure
Taula
2):

Si analitzem els esmentats plans podem veure que la seva organització
en línies estratègiques difereix tant com el nombre d'accions que es
generen a partir de les mateixes. El nombre d’accions dels PALS poden
anar des d’una quarantena a més de dues-centes, i els seu caràcter pot
ser merament ambiental a constituir un veritable programa de govern
integral.
Per exemple, Castellfollit de la Roca, el pla que té el menor nombre

Línies estratègiques
1. Encaix territorial

39

2. Millora de la mobilitat

35

3. Gestió global de l’aigua

36

4. Minimització en la producció de residus i millora de la gestió

20

5. Diversificació de l’economia

14

6. Millora de la qualitat urbana de Palafrugell i els nuclis litorals

36

7. El suro, patrimoni i aposta de futur

13

8. Palafrugell, ciutat educadora

23

9. Ambientalització de l’activitat, els equipaments i els serveis turístics

21

10. Ambientalització de l'administració municipal, del control d'activitats i de la gestió del risc

16

.
Taula 2. Model de Pla d’Acció de Palafrugell amb 253 accions distribuïdes en 10 línies estratègiques.
Font: Pla d’acció de Palafrugell.
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Analitzant tots els PALS, podem adonar-nos que tots els municipis, seguint
esquemes diferents i diversos graus d'agrupació i diferenciació de les
accions, presenten les seves línies estratègiques en uns àmbits comuns.

municipal (Fòrums, Consells de Sostenibilitat), la promoció de l'educació
ambiental, la realització de campanyes de sensibilització i el seguiment
dels indicadors de sostenibilitat municipals.

Podríem organitzar les accions analitzades en diversos grups:

8. L'ambientalització de la gestió municipal (compra verda, recollida
selectiva, ISO14000,...)
9. L'ambientalització de les activitats econòmiques i el turisme (ISO
14000, control i censos d’activitats,...)

1. Accions en relació a la protecció dels ecosistemes i de la biodiversitat.
2. Accions sobre l'ordenació urbanística municipal i supramunicipal.

10. La promoció de la qualitat de vida i els aspectes socials del municipi,
com la integració de la immigració, l’educació, els serveis socials a la
tercera edat i a la joventut.

3. Accions que tendeixen a reduir l'ús del vehicle privat, impulsar el
transport públic i altres mitjans de transport més sostenibles com la
bicicleta i la peatonalització.

Quan analitzem els plans d'acció dels diferents municipis veiem que no hi
ha una uniformitat a l'establiment d'estratègies, sinó que cada municipi
en funció dels seus propis criteris respon als temes plantejats
anteriorment agrupant-los o diferenciant-los amb criteris diferents. Però
en general responen a la majoria de temes que hem pogut sintetitzar en
la llista (veure taula 3).

4. Les accions que es refereixen a la reducció del consum energètic, la
incorporació de fonts renovables i la millora de l'eficiència, on es dona
una gran importància als edificis municipals i a la il·luminació viària.
5. Les accions que van dirigides al consum d'aigua i la seva depuració,
millorant la seva qualitat i promovent la seva utilització eficient.
6. Les accions que tendeixen a la reducció de residus i a promoure la
recollida selectiva d'aquests, incloent la matèria orgànica i la generació de
compost en els propis habitatges (compostatge casolà).
7. Les accions que es refereixen a la participació ciutadana en la gestió
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Arbúcies

Banyoles

La Bisbal d'Empordà

Palafrugell

Castellfollit de la Roca

Biodiversitat

35

15

Supramunicipal

12

3

Turisme

9

2

Urbanisme

11

3

Urbanisme i territori

39

9

Mobilitat

27

8

Noves tecnologies

11

1

Urbanisme

9

0

Social

8

3

Mobilitat

35

11

Aigua

16

3

Turisme

4

0

Fluvial

3

1

Economia

10

5

Aigua

36

15

Residus

13

2

Urbanisme i Mobilitat

15

3

Mobilitat

9

2

Gest. Amb.

13

2

Residus

20

5

Energia

14

5

Recursos

27

7

Equip i serveis soc

4

3

Economia

14

2

Gest. Mun.

19

5

Economia

4

0

Gest Amb i Mun.

20

0

Urbanisme/energia/Espais verds

36

9

Diversitat. i Participació

13

7

Biodiversitat

13

3

Suro

13

7

Economia i urbanisme

16

4

Social

37

3

Educació. i Participació

23

5

Educació i Participació

16

4

Ambientalització de l’Economia

21

4

Gestió municipal

16

6

253

73

153

49

139

Girona

24

56

Sarrià de Ter

8

Sils

42

13

Vilafant

Roses

Medi Nat. i Biodiversitat

8

Participació. ciutadana

7

4

Territori i Medi Natural

20

4

Informació i gestió. Ambt.

9

7

Turisme

37

6

Mobilitat

16

Biodiversitat i MN

16

2

Turisme

20

6

Educació. Ambiental

7

1

Societat i serveis

8

1

Urbanisme

19

1

Urbanisme

17

2

Recursos gestió municipal

32

10 Recursos

11

2

Urbanisme

30

4

Recursos

31

7

Mobilitat i espais verds

17

1

Mobilitat

8

0

Biodiversitat i MN

3

2

Territori

28

8

Economia

11

Recursos i residus

43

8

Ambientalització Economia

9

3

Territori i Urb

5

4

Mobilitat

31

4

Ed.Ambient. i Participació

20

Gestió Municipal

11

4

Social

9

3

Ambientalització

4

3

Aigua

24

14

Seg. Ag21

3

Economia

16

2

Supramunicipal

1

1

Residus

22

6

Soc. i Coop.

18

Associacionisme

5

2

Social

4

0

Energia

11

6

Educació

10

3

Economia. i riscos

18

6

Social

15

1

Participació. i agenda21

10

9

157

29

219

64

126

2

10

98

26

44

20

Taula 3. Esquema de les línies estratègiques, nombre d'accions per línia dels Plans d'Acció dels 10 municipis estudiats i nombre d'accions que no s'han realitzat en cada línia
estratègica (en taronja).
Font: Elaboració pròpia a partir dels plans d'acció dels municipis i treball de camp
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Podem veure com la variabilitat de l'organització dels esmentats plans en
aquesta petita mostra és gran, encara que els temes gestionats són
similars, en les conclusions discutirem més aquestes observacions i la
necessitat d'un cert grau d'unificació organitzativa. El fet d’organitzar les
accions en diversos esquemes estratègics fa difícil elaborar un anàlisi
comparatiu de quines són les accions que s’acompleixen de manera més
àmplia, i el contrari. Tot i que com s’ha dit abans, les accions que suposen
el compliment de normatives autonòmiques o superiors o disposen de
finançament extern per ser realitzades, lògicament, són les que més es
realitzen.

tots els àmbits d’actuació municipal. Molts votarien per aquest model de
gestió, però podem dir que la dinàmica política actual encara esta molt
lluny d'assumir la sostenibilitat com a filosofia política de base de la
gestió local, per tant aquest model de pla generalment és menys eficient
ja que s’escapa pel seu ampli contingut i seguiment des de la mateixa
àrea de medi ambient, això ens ha obligat en algun municipi a dirigir-nos
a diversos tècnics municipals de diferents àrees per esbrinar l’evolució
del pla, ja que el propi tècnic de medi ambient no disposava de tota la
informació sobre la seva evolució.
Respecte a la gestió dels plans, en alguns dels municipis petits, que no
existeix tècnic de medi ambient, el pla és gestionat per l’agent de
desenvolupament local (finançat amb una subvenció externa) com una
tasca més a incloure en la promoció econòmica del municipi. Fins i tot
algunes vegades aquest tècnic es comparteix entre diversos municipis.

1.1.4 CONCLUSIONS
Des del punt de vista del pla, en aquesta petita mostra de 10 municipis,
hem observat una gran variabilitat pel que fa el disseny, des del petit pla
amb accions molt concretes fins al “macropla” amb més de 200 accions.
La primera pregunta que ens podem plantejar és la següent: Què és més
eficaç un gran pla o un petit pla? Una pregunta a què cal respondre
atenent una altra qüestió diferent: qui impulsa l'agenda?

Una conclusió general és que són pocs els municipis que incorporen el
PALS com a pla de govern, i el seu grau de compliment depèn més de la
coincidència del pla amb la inèrcia de les polítiques municipals que a un
procés de seguiment del mateix pla, i això es mes evident, quan aquest
ha estat dissenyat en èpoques de governs municipals amb diferent color
polític que l'actual, encara que aquesta no és una connotació que es
compleixi en tots els casos.

L’experiència en aquests processos ens diu que bona part de les
iniciatives de sostenibilitat municipal són impulsades per l'àrea de medi
ambient de l'ajuntament, sense una implicació generalitzada de
l'estructura municipal completa, en aquest cas podríem defensar el
micropla, com una eina de planificació de les polítiques ambientals que
es promouen amb la col·laboració d’entitats ciutadanes i divulgant els
indicadors que fan referència a la seva evolució, encara que el seu efecte
no abasti a la major part de polítiques municipals. Perden generalització
però guanyen en eficàcia en el seu grau de compliment.
En els municipis en els que la sostenibilitat ha arrelat en el programa de
govern des de les esferes més elevades de comandament i de gestió,
l'agenda 21 es pot convertir en el programa de govern, ja que l'inclou

Una possible consideració a fer per homogeneïtzar les estratègies
d’actuació i fer-les comparables, ja que tots els municipis han signat la
Carta d'Aalborg en el procés de realització de l'agenda 21, seria la de
seguir els 10 principis de la carta com a esquema de les línies
estratègiques dels plans. Això facilitaria la seva comparació i alhora
relacionaria molt més aquest document amb el pla d'acció1.

1
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participatiu dels PALS i la monitorització amb sistemes d’indicadors és
una de les accions que menys es compleix en els municipis analitzats.

Una altra de les observacions a realitzar i que es desvia dels fonaments
operatius de l'agenda 21 original, és la de percebre que la responsabilitat
en l'execució del PALS, recau majoritàriament en les autoritats
municipals o en d’altres agents institucionals supramunicipals. Això
contradeix l’esperit de Río de Janeiro, ja que en aquests primers
documents es va especificar que la “transmutació social sostenible” es
feia entre tots o no es feia, per això el tercer bloc de l’agenda 21
aprovada a Río, tracta de tots els col·lectius socials que s’ha d’implicar en
l’agenda 21. Un PALS amb caràcter participatiu hauria de distribuir la
responsabilitat de les seves accions entre els agents socials, econòmics i
institucionals, i constituir un conjunt de projectes de partenariat local i
cogestió municipal, en els quals l'ajuntament exerceixi un efecte
connector i accelerador per promoure el canvi i no, d'una manera
paternalista, que es converteixi en el principal executor.

Cal destacar que un progrés clar en la gestió municipal ha estat la seva
obertura social mitjançant la utilització de pàgines web, l'exposició
d'informació municipal a través de la xarxa i la gestió de tràmits via web.
Creiem que les possibilitats que ofereix aquestes eines per afavorir la
participació social és impressionant i que just estem en els inicis de nous
models de gestió pública local que permetrà la presa de decisions
polítiques mitjançant processos de consultes directes a la ciutadania,
establiment de fòrums, grups de treball ciutadà i espais en els quals els
ciutadans puguin implicar-se més en la gestió pública i enriquir el valor
social de la política.
En el proper capítol analitzem un seguit d’indicadors significatius
comparant les dinàmiques dels 10 municipis analitzats.

Un punt a destacar d’aquests processos, amb molt poques excepcions
(veure fitxes dels municipis analitzats a l’Annex), és que el seguiment
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1.2 INDICADORS COMPARATIUS

En aquesta part hem volgut mostrar de manera comparada alguns indicadors organitzats de la mateixa manera que els indicadors de seguiment dels PALS,
escollint entre una vintena d’aquest, tenint en compte la seva significació valorativa, la disponibilitat de les dades i la seva facilitat de càlcul.
1.2.1 LA CARACTERITZACIÓ MUNICIPAL GENERAL
La mostra ens presenta 10 municipis de les comarques de Girona amb una variabilitat de dimensions i funcionalitat important.

Habitants 2009
2

Territori Km

Pressp. Municipal 2008
Comarca

Arbúcies

Banyoles

Castellfollit de la
Roca
1.043

Girona

Palafrugell

Roses

18.327

La Bisbal
d'Empordà
10.385

6.595

Sils

Vilafant

20.197

Sarrià de
Ter
4.468

96.188

22.365

5.127

5.416

86,2

11,05

20,6

0,73

39,12

26,8

45,9

4,16

29,9

8,36

7.249.544

24.497.050

13.182.239

1.028.000

La Selva

Pla de
l’Estany

Baix Empordà

Garrotxa

97.500.000

32.179.504

34.923.000

3.548.405

4.583.019

5.434.962

Gironès

Baix
Empordà

Alt
Empordà

Gironès

La Selva

Alt
Empordà

Taula 4. Característiques generals dels municipis analitzats.
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades d’IDESCAT i MUNICAT.

1.2.2 INDICADORS DE LA MATRIU TERRITORIAL
La sostenibilitat ambiental municipal es reflecteix en l'ordenació del
territori i en el consum de sòl. A Catalunya amb més de 900 municipis
amb competències urbanístiques individuals, tot just ara s'han acabat de
redactar els plans d'ordenació de caràcter supramunicipal (plans
territorials, per exemple), mentrestant, en èpoques de desenvolupament
urbanístic potent, l'urbanisme i la construcció es van convertir en una
important font de finançament dels municipis i la urbanització local ha
estat una tasca estrella en la gestió municipal. Aquest context ha generat
un consum de sòl que ha anat en detriment dels serveis ambientals que
ens proporcionen els ecosistemes i del potencial agrícola dels municipis,
que el creixement expansiu de la urbanització ha destruït, sense cap tipus

de planejament supralocal referencial, llevat de l'establiment
supramunicipal de protecció territorial dels espais d'interès natural (PEIN
o Xarxa Natura 2000) o les reserves de sòl realitzades per infraestructures
projectades o per plans de riscos concrets (per exemple inundacions).
Una visió detallada de l'organització territorial dels esmentats municipis
ens permet observar la seva variabilitat tant en mida com en percentatge
d'urbanització. La superfície urbanitzada dels municipis oscil·la entre l'1 i
el 33%. L'existència de territori no urbanitzable classificat amb figures de
protecció, que no depenen de la institució municipal, permet preservar i
assegurar la seva conservació. Els municipis que es troben ubicats en
espais d'interès natural presenten un major grau de protecció del seu
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territori. La protecció del territori ha estat moltes vegades un tema de
debat entre autoritats autonòmiques i autoritats municipals, que
consideren la protecció com un fre al desenvolupament econòmic del

Superficie Km

2

municipi. Podem veure com el grau de protecció assoleix valors de quasi
el 70% fins els 0%. Es pot afirmar que aquesta característica depèn més
de factors supramunicipals que propis.

Sup. urbanitzada

Sup. no urbanitz. no prot

Sup. no urbt.protegida

Potencial de creixement

Arbúcies

86,2

1%

50%

48%

59%

Banyoles

11,05

32%

46%

20%

6%

La Bisbal d'Empordà

20,6

8%

41%

50%

13%

Castellfollit de la Roca

0,73

23%

1,5%

69%

29%

Girona

39,12

32,8%

16,5%

48,2%

7,47%

Palafrugell

26,8

23%

39%

35%

13%

Roses

45,9

15%

17%

63%

34%

Sarrià de Ter

4,16

25%

56%

7%

49%

Sils

29,9

4%

75%

12%

210%

Vilafant

8,36

14%

72%

0%

104%

16

SISTEMA DE SEGUIMENT DE LA SOSTENIBILITAT PELS ENS LOCALS A LA DEMARCACIÓ DE GIRONA

Sòl forestal

Sòl artificial

Sòl agrícola

Aigües

Compacitat urbana

Arbúcies

83,97%

1,86%

14,02%

0,00%

28,38

Banyoles

9,23%

37,52%

43,27%

9,99%

36,60

La Bisbal d'Empordà

50,28%

8,97%

40,75%

0,00%

33,57

Castellfollit de la Roca

23,28%

21,12%

23,41%

32,19%

36,03

Girona

51,18%

32,34%

16,32%

0,00%

39,67

Palafrugell

38,60%

19,63%

41,35%

0,00%

31,89

Roses

77,15%

14,81%

7,63%

0,37%

37,54

Sarrià de Ter

45,34%

31,77%

22,67%

0,00%

21,29

Sils

35,83%

13,36%

49,88%

0,86%

25,69

Vilafant

4,32%

10,06%

84,77%

0,00%

29,97

Taula 5. Característiques urbanístiques dels municipis analitzats.
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de DMAH, IDESCAT, Departament de Política Territorial i Obres Públiques, Departament de Medi Ambient i Habitatge.

Un altre indicador de sostenibilitat territorial interessant per determinar
si la sostenibilitat forma part realment de la gestió municipal és analitzar
el seu potencial de creixement, és a dir observar quina proporció del
terreny urbanitzat correspon a terreny urbanitzable previst, o el que és el
mateix, saber quin percentatge de sòl del municipi té previst augmentar
la seva superfície construïda existent en un futur. Com es pot veure a la
taula 5, dos dels municipis amb menor població són els que tenen majors
creixements planificats, Sils i Vilafant. La compacitat urbana
(habitatges/sup. urbanitzada) és un altre indicador que reflecteix
informació sobre la dispersió de la urbanització, el qual a les Comarques

Gironines el model d’urbanisme dispers generalitzat fa que aquest
indicador presenti valors similar en els 10 municipis estudiats.
Un altre indicador territorial interessant és consum de sòl per habitant.
Aquest indicador s'obté dividint la superfície urbanitzada pel nombre
d'habitants del municipi. Es poden observar valors superiors de
l'indicador per als municipis turístics de costa, Roses i Palafrugell, ja que
l'activitat turística necessita consumir terreny per ubicar la població
visitant (hotels, apartaments,..). Aquests habitatges es caracteritzen per
una eficiència molt baixa, concentrant la seva activitat en període
turístic.
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Figura 1. Consum de sòl per habitant en metres quadrats.
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Política Territorial i Obres Públiques. Any 2006.

1.2.3 LA MOBILITAT
Un dels indicadors bàsics de mobilitat i que influeixen en el consum
energètic i que demostren quin és el mitjà principal en el qual la gent es
desplaça, és el del nombre de turismes per cada 1.000 habitants. La taxa
de motorització ens informa de la dependència de la població de
l'automòbil i per tant del petroli i de l'autonomia energètica municipal.

la mitjana catalana se situa en els 462 vehicles per cada 1.000 habitants i
tots els municipis, menys Arbúcies, superen la mitjana. De nou, el model
territorial influeix en la dinàmica municipal, on poblacions petites el
transport públic presenta una menor eficiència, la qual cosa fa que el
mitjà de desplaçament majoritari a la regió sigui el vehicle privat.

En aquest cas, s’observa que la variabilitat de l'indicador entre els
diferents municipis és menor i l'indicador presenta valors elevats, ja que
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Figura 2. Nombre de turismes per 1.000 habitants.
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’ IDESCAT. Any 2009.

1.2.4 TEMES SOCIALS I ECONÒMICS
La dinàmica poblacional conjuntament amb la dinàmica econòmica són
els factors que dirigeixen la sostenibilitat del municipi. La mitjana de
creixement interanual de la població és una propietat del municipi que
ens informa sobre la seva evolució que està a l’entorn del 3% de mitjana.
Dels municipis analitzats, Sils i Roses han estat els que han experimentat
un grau de creixement més grans.

quantitats en un període relativament curt de temps, la qual cosa ha
dificultat la seva integració i l'assimilació cultural i social per part de la
població resident.
Aquí el perfil de les columnes presenta un grau de variabilitat relacionada
amb les activitats del municipi (Figura 4), ja que l'activitat turística
representa un atractiu important per als fluxos migratoris i una font
d'ocupació per ells, juntament amb altres activitats com la construcció
actualment en recessió.

Un altre factor que ha influït en els aspectes socials de les comarques ha
estat la immigració. El percentatge de població immigrant, un factor
social dels països rics a causa de la seva condició de prosperitat davant de
la resta del món empobrit, transforma el panorama social i pot generar
actituds individuals radicals i pertorbar la cohesió social. L’empremta
social del fenomen és potent, ja que han arribat nouvinguts en grans

Aquesta activitat econòmica municipal també es veu reflectida en la
variabilitat dels pressuposts municipals per habitant. Aquest indicador
ens dóna informació indirecta sobre l'activitat econòmica local.
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Figura 3. Taxa mitjana de creixement interanual de la població.
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’ IDESCAT. Any 2000-09.

Figura 4. Percentatge de població immigrant.
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT. Any 2009.
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L’atur municipal és un altre indicador que ens informa del grau en que la
població disposa de mitjans econòmics per viure. Actualment és un
factor de risc social important i més quan es barreja amb l’indicador

anterior relacionat amb la immigració. Poblacions com la Bisbal
d’Empordà o Palafrugell presenten altes taxes d’atur i d’immigració.

Figura 5. Taxa d’atur, aproximació sobre la població activa.
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT. Any 2009

1.2.5 METABOLISME MUNICIPAL
Sobre els residus i la recollida selectiva
Un dels trets bàsics del metabolisme urbà es el de la producció de
residus, uns dels temes ambientals amb més pes econòmic sobre els
pressupostos municipals.

Figura 6. Kg de residus domèstics diaris per càpita. Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Agencia Catalana de Residus. Any 2008.
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Figura 7. Percentatge de recollida selectiva.
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Agència Catalana de Residus. Any 2008.

S’observa una variabilitat en la producció de residus per persona,
especialment en els municipis de Roses i Palafrugell, això és a causa que
són municipis turístics de costa i la seva població equivalent és gran, la
mateixa raó podria aplicar-se a Arbúcies, que és un municipi de turisme
de muntanya. Del treball de camp realitzat es pot dir que la major part
dels municipis promouen estratègies de recollida selectiva de residus,
inclosa la matèria orgànica. Això es realitza per criteris polítics
supramunicipals en funció de l’aplicació de la Llei de Residus.

Sobre el consum d'aigua domèstica
També podem notar la mateixa dinàmica referent al consum d’aigua
domèstica, observant les diferències en el consum d'aigua dels municipis
de caràcter turístic costaner.
En aquest procés cal dir que influeix un altre factor que fa que l'esmentat
consum sigui major que és el de l'estructura urbanística municipal, per
exemple la presència d'urbanitzacions al territori municipal fa que el
consum d'aigua pugui ser major, ja que els seus habitatges disposen de
jardins i alguns de piscines privades que fa incrementar el consum
d'aigua domèstica (cas de Sils).

Si calculem el percentatge de recollida selectiva veiem que existeix una
gran variabilitat en la gestió del procés, encara que hem de dir que la
incorporació de la recollida selectiva de la matèria orgànica ha estat
adoptada en anys diferents per cada municipi.
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Litres d'aigua domèstica persona-día 2008
350,0

300,1
300,0
250,0

221,2
200,2

200,0
150,0

131,5

142,1

154,6
136,3

140,2

127,3

122,8

100,0
50,0
Arbùcies

Ban yoles

La Bisbal Castellfollit
d'Empordà

Giro na

Palafrugell

Ro ses

Sarrià de
Ter

Sils

Figura 8. Litres d'aigua domèstica consumits per persona i dia.
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l'Agència Catalana de l'Aigua. Any 2008.

Sobre el consum d'electricitat domèstic
En el cas del consum d'electricitat domèstica per persona i dia podem
observar la mateixa distribució que en els casos anteriors.

Figura 9. Consum d’electricitat domèstica per persona i dia, en kilowatts hora.
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del’ Institut Català de l’Energia. Any 2007.
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Si analitzem l'evolució comparativa entre els anys 2000 i 2008 de la producció de residus, la recollida selectiva i el consum d'electricitat podem veure el
següent:
Energia
2000-07
Residus
2000-08
Recollida
Selectiva
2000-08
Aigua
2005-08

Arbúcies

Banyoles

La Bisbal d'Empordà

Castellfollit de la Roca

Girona

Palafrugell

Roses

Sarrià de Ter

Sils

Vilafant

24%

8%

35%

15%

11%

11%

-5%

25%

22%

18%

25%

-1%

-13%

8%

-12%

-14%

-18%

6%

-32%

16%

378%

438%

394%

17%

209%

703%

32791%

1352%

368%
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-16%

4%

-19%
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Taula 6. Evolució de la producció de residus, del consum energètic, de la recollida selectiva i del consum d’aigua.
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de les agencies corresponents. Anys diversos.

Així com en la producció de residus els increments són més variables
entre aquests anys, el consum energètic presenta un increment més
generalitzat, on tots els municipis incrementen el seu consum
d'electricitat domèstica per càpita, menys Roses. La recollida selectiva
dels residus ha experimentat increments espectaculars en la major part
dels municipis analitzats, alguna d’aquestes dades son molt elevades ja
que a l’any de referència inicial (2.000), segons les dades, la recollida
selectiva no es feia. Per al consum d'aigua la comparativa és en menys
anys però ens mostra una reducció generalitzada en el consum, menys a
Palafrugell i a Castellfollit de la Roca.

Podem analitzar el valor d’aquestes dades que es mouen en rangs
quantitatius comuns:
• La producció de residus varia en aquesta mostra entre els 1 i els 3
Kg per persona i dia.
• El consum elèctric oscil·la entre els 3 i els 8 kWh persona dia.
• El consum d'aigua oscil·la entre els 100 i els 400 litres d'aigua per
persona i dia.
Si el consum d'aigua el dividim per 100, les tres magnituds ens quedarien
en valors entre 0 i 10. Si s’elaborés un índex de metabolisme municipal
domèstic mitjançant la suma dels tres components, aquest índex
oscil·laria entre 1 i 30, i ens podria donar una xifra comparativa del
metabolisme municipal.

Índex de metabolisme urbà
Un dels elements claus de la sostenibilitat local és el cost en recursos i
residus del metabolisme urbà. En aquesta mostra de municipis hem vist
comparativament el consum elèctric, el consum d'aigua i la generació de
residus del sector domèstic.

Aquest índex per aquesta mostra, ens deixa veure com els municipis amb
un índex més elevat de metabolisme urbà són els municipis turístics i els
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municipis amb un model urbanístic més dispers i d'habitatge aïllat o amb
urbanitzacions. Es vol proposar la utilització d’aquest índex ja que és
simple i senzill, fàcil de calcular i fàcil de disposar de la informació,
senzillament comparable, i representatiu del metabolisme local. També

aquest es podria presentar en una segona forma corregida restant-li els
residus recollits selectivament (kg recollits selectivament persona i dia),
l'electricitat produïda amb fonts renovables i l'aigua depurada reutilitzada
per a consum domèstic.

Índex de metabolisme urbà
13,13

14,00
12,00
10,13

10,00
8,00

8,26
7,22

6,80

6,50

7,00

6,48

6,11

6,32

6,00
4,00
2,00
0,00
Arbùcies

Banyoles

La Bisbal Castellfollit
d'Empordà

Girona

Palafrugell

Roses

Sarrià de Ter

Sils

Vilafant

Figura 10. Índex de metabolisme municipal proposat Font: Elaboració pròpia a partir de les dades anteriors.

1.2.6 LA GESTIÓ MUNICIPAL
Les campanyes d'educació ambiental per a la reducció de la producció de
residus, l'increment de la recollida selectiva, l'eficiència en el consum
d'aigua són accions que els municipis solen dur a terme habitualment i de
manera generalitzada, encara que es requeririen estudis més intensius
per comprovar l'efectivitat de les esmentades campanyes. A la taula 6
podem veure els efectes i l'èxit que han tingut les campanyes de recollida
selectiva dels residus, encara que a un cost molt elevat per a les arques
municipals ja que la gestió dels residus suposa una despesa gran en el
pressupost municipal.

projecte d'agenda 21 local (per obligació contractual), però després no es
consoliden estructures de participació ciutadana estables que puguin
realitzar el seguiment, llevat d'excepcions comptades. Tampoc es realitza
un seguiment de les dinàmiques municipals mitjançant sistemes
d'indicadors només amb excepcions comptades.
El pressupost municipal per habitant ens dóna una indicació indirecta de
l'activitat econòmica del municipi però no per això de la qualitat de la
gestió local. Hem vist que aquest no té relació amb el compliment dels
PALS, i oscil·la entre els 800 € (Sarrià de Ter) i els quasi 1800 € (Roses) per
habitant.

No passa el mateix amb els temes relacionats amb els processos
participatius de l'agenda 21, els quals es compleixen quan es realitza el
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La implicació ciutadana en la societat local pot mesurar-se indirectament
segons el grau d'abstenció en les eleccions municipals. Aquest indicador
és una mostra del grau en el qual la societat local s'interessa en els
assumptes de la gestió municipal i ens mostra l'allunyament de la població
de la gestió pública o el desencant i la falta d'identificació ciutadana amb
les autoritats municipals. I si l’analitzem aquest indicador al llarg dels
anys, presenta una tendència creixent.

L'índex d'abstenció en les eleccions municipals és un reflex de la
implicació de la població en la gestió pública de la seva localitat que
també està relacionada amb les dimensions poblacionals del municipi. En
aquest cas podem afirmar que el municipi amb menor nombre
d'habitants, Castellfollit de la Roca, té un nivell d'abstenció menor a la
vegada que és el municipi amb menys població.

Figura 11. Pressupost municipal per habitant.
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de MUNICAT. Any 2008.
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Figura 12. Percentatge d’abstenció en les eleccions municipals de l’any 2007 .
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT. Año 2007.

1.2.7 TAULA SINTÈTICA DELS 20 INDICADORS
Per analitzar la dinàmica municipal mitjançant indicadors, eines de
simplificació de la realitat local complexa, hem volgut mostrar una bateria
de 20 indicadors bàsics que creiem són significatius de les dinàmiques
dels municipis mostra, i fàcilment calculables.
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INDICADORS RESUMITS DE SOSTENIBILITAT LOCAL

Per

Font

GENERALS

INDICADORS RESUMITS DE SOSTENIBILITAT LOCAL

Per

Font

SOCIALS I ECONÒMICS

1. Població

Anual

IDESCAT

11. Taxa mitjana de creixement interanual de la població (10 anys)

Cinc

IDESCAT

2. Superfície

>Cinc

IDESCAT

12. Taxa d’atur

Anual

IDESCAT

3. Pressupost municipal

Anual

MUNICAT

13. Percentatge de població immigrant

Anual

IDESCAT

MATRIU TERRITORIAL I MOBILITAT

METABOLISME MUNICIPAL

4. Usos del sòl

Cinc

CREAF

14. Residus generats per habitant i dia

Anual

ACR

5. Categories urbanístiques del sòl (urbà i no urbanitzable)

Cinc

DPTOP

15. Percentatge de recollida selectiva

Anual

ACR

6. Sòl protegit

Cinc

DMAH

16. Consum d'aigua domèstica per habitant i dia

Anual

ACA

7. Potencial de creixement municipal

Cinc

DPTOP

17. Consum d’electricitat domèstica per habitant i dia

Anual

ICAEN

8. Grau de compacitat urbana

Bianual DMAH

18. Índex de metabolisme urbà

Anual

Elaborat

9. Sòl construït per habitant

Anual

GESTIÓ INSTITUCIONAL
19. Pressupost municipal per habitant

Anual

Elaborat

20. Percentatge d’abstenció a les eleccions municipals

Quatre IDESCAT

Elaborat

MOBILITAT
10. Índex de motorització

Anual

IDESCAT

Taula 7. Proposta sintètica d’indicadors calculables amb fonts i periodicitat.
Font: Elaboració pròpia
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INDICADORS RESUMITS DE SOSTENIBILITAT LOCAL

TD*

Arbúcies

Banyoles

1. Població

6.595

18.327

10.385

2. Superfície

86,2

11,05

3. Pressupost municipal (milions d’€)
4. Usos del sòl (artificialitzat)

7.2

24.4

5. Categories urbanístiques del sòl (no urbanitzable )
6. Sòl protegit
7. Potencial de creixement municipal

La Bisbal d'Empordà Castellfollit

Girona

Palafrugell

Roses

Sarrià de Ter

Sils

Vilafant

1.043

96.188

22.365

20.197

4.468

5.127

5.416

20,6

0,73

39,12

26,8

45,9

4,16

29,9

8,36

13.1

1.02

97.5

32.17

34.9

3.5

4.5

5.4

1,86%

37,52%

8,97%

21,12%

32,34%

19,63%

14,81%

31,77%

13,36%

10,06%

98,56%

67,60%

91,93%

76,82%

67,20%

76,86%

84,83%

75,07%

95,75%

86,11%

48,17%

20,04%

49,89%

68,62%

48,22%

34,90%

62,90%

6,89%

11,88%

0,00%

59%

6%

13%

29%

7,5%

13%

34%

49%

210%

104%

28,4

36,6

33,6

36,0

39,7

31,9

37,5

21,3

25,7

30,0

185,9

188,9

160,2

160,7

133,4

278,1

344,8

232,2

247,7

214,4

456,41

473,56

489,74

549,38

464,26

503,87

467,5

559,76

520,77

552,44

3%

2%

3%

1%

3%

2%

5%

3%

6%

3%

6,82

7,88

12,35

7,72

8,58

12,27

9,85

8,34

9,68

6,57

24,9

20,7

22,9

16,3

20,6

25,13

37,29

9,36

9,56

5,61

1,65

1,54

1,25

1,28

1,32

2,11

2,82

1,35

1,30

1,52

58,4%

32,4%

20,9%

27,8%

39,9%

26,6%

29,5%

35,7%

10,1%

24,0%

131,5

142,1

136,3

154,6

140,2

221,2

300,1

122,8

200,2

127,3

4,3

3,8

3,9

3,3

4,3

5,8

7,3

3,9

5,0

3,5

7,2

6,8

6,5

6,11

7

10,13

13,13

6,48

8,26

6,3

1110,9

1367,3

1295,8

1013,8

1031,9

1455,5

1794,3

821,4

945,0

1022,8

28,16

36,52

37,97

19,77

48,71

44,64

42,32

35,36

45,44

39,67

8. Grau de compacitat urbana
9. Sòl construït per habitant
10. Índex de motorització
11. Taxa mitjana de creixement interanual de la
població
12. Taxa d’atur
13. Percentatge de població immigrant
14. Residus generats per habitant i dia
15. Percentatge de recollida selectiva
16. Consum d'aigua domèstica per habitant i dia
17. Consum d’electricitat domèstica per habitant i dia
18. Índex de metabolisme urbà
19. Pressupost municipal per habitant
20. Percentatge d’abstenció a les eleccions municipals

Taula 8. Evolució dels 20 indicadors calculats (*TD: tendència desitjada)
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de les fonts corresponents. Anys diversos.
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1.2.8 CONCLUSIONS
La mostra analitzada està formada per cinc municipis de més de 10.000 habitants i 5 de menys. La superfície municipal més gran correspon a Arbúcies que
te menys de 10.000 habitants i un pressupost municipal inferior als 10 milions d’euros. Els pressupostos municipals més grans són els de Girona, Roses i
Palafrugell, que són els municipis que tenen el PIB més elevat.2
Las dues capitals de comarca més grans, Girona i Banyoles denoten un grau de compacitat urbana elevat, major proporció de sòl artificialitzat (>30%) però
una menor quantitat de sòl consumit per habitant i un alt percentatge de recollida selectiva, el seu potencial de creixement municipal es baix.
Els dos municipis mitjans (Sils i Vilafant) presenten un major potencial de creixement urbanístic que els grans. El sòl protegit depèn de la ubicació del
municipi, estigui o no en un entorn natural protegit.
En el quadre de síntesis podem veure com els municipis costaners que tenen una activitat turística significativa com Palafrugell i Roses, són els que tenen un
metabolisme urbà i on el sòl per habitant és més elevat, i a la vegada gaudeixen d’un pressupost per habitant més alt i tenen un alt índex d’immigració, alta
taxa d’atur i el grau d’abstenció a les eleccions també és elevat ( >40% ).
Podem concloure que la major activitat econòmica, especialment turística, suposa un increment del metabolisme urbà i de sòl, i a la vegada un increment
de l’economia local i que les capitals de comarca tenen un metabolisme més sostenible que els municipis petits deguts a les economies d’escala que genera
la concentració d’habitants.
Com hem vist a la primera part, el compliment dels PALS en aquesta petita mostra escapa de les variables municipals i es situa en l’àmbit de la voluntat
política, tot i així podem dir que tots els municipis superen el 50% de les accions realitzades, el que ens indica que la sostenibilitat ja està arrelada a les
polítiques municipals.

2

PIB dels municipis de més de 5.000 habitants (Font: IDESCAT)
Girona
Palafrugell
PIB 2006 (milions d'€)

2.945

493

Roses

Banyoles

396

367
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La Bisbal
d'Empordà
241

Arbùcies

Vilafant

183
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CAPÍTOL 2: ELS SISTEMES DE SEGUIMENT i ELS INDICADORS DE
SOSTENIBILITAT
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2.1 ELS SISTEMES DE SEGUIMENT I ELS INDICADORS MUNICIPALS

Aquests sistemes també incorporen sistemes d’indicadors associats al
seguiment dels PALS.

En aquest capítol s’han analitzat alguns models de seguiment de les
agendes 21 locals, tant en l’àmbit del seguiment dels PALS com dels
indicadors de sostenibilitat local.

En l’àmbit dels indicadors desenvolupem una sèrie de llistat d’indicadors
que poden ser d’interès pel propi seguiment del projecte.

En el cas del seguiment dels PALS existeixen tres exemples significatius
que han incorporat sistemes de seguiment dels PALS de manera
informatitzada, com són:
•
•
•

•
•
•
•

El cas de l’Ajuntament de Sant Boi del Llobregat,
La Diputació d’Albacete amb la col·laboració de la Universitat
d’Albacete,
El sistema MUGI 21 de la Xarxa Udalsarea del País Vasc.
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Els indicadors de la Red de Redes del Ministerio de Medio
Ambiente, medio rural y medio marino de l’Estat Espanyol.
Els indicadors de la Diputació de Barcelona
Els indicadors de sostenibilitat de l’Ajuntament de Girona
Els indicadors de la Diputació de Girona
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2.1.1 El SISTEMA DE SEGUIMENT DEL PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL (PAM)DE L’AJUNTAMENT DE SANT BOI DEL LLOBREGAT
pot veure el grau d’acompliment del PAM, des de les línies estratègiques
generalitzades fins a la fitxa concreta de cada acció que ha d’omplir i
seguir el responsable tècnic de cada acció supervisat pel responsable
polític. Cal dir que encara aquest sistema no està generalitzat a tots els
departament municipals, i que es segueix en un percentatge elevat pel
personal municipal. Aquest programa s’anomena SISPAM i ha estat
dissenyat per una empresa informàtica de Barcelona.

El cas de Sant Boi és excepcional en els processos d’agenda 21 local, ja
que l’ajuntament va elaborar i aprovar la seva agenda 21 amb l’ajut de la
Diputació de Barcelona l’any 2000, a través d’elaborar una auditoria
ambiental del municipi. L’any següent, l’ajuntament va decidir ampliar
aquest pla amb un de complementari on es desenvolupaven els temes
socials i econòmics, i posteriorment els va unificar amb un Pla Estratègic
únic que es va convertir en el Pla d’Actuació Municipal (PAM) amb una
temporalitat que anava des de l’any 2003 al 2010, corresponent a dues
legislatures municipals. Cal dir que ha estat sempre el mateix govern de
coalició el que ha governat durant aquests dos períodes.

Al quadre següent podem veure diverses pantalles del seguiment del Pla,
des de la més generalitzada que ens mostra els percentatge de
compliment de les línies estratègiques generals, una que mostra el
compliment dels objectius d’una d’aquestes línies, a sota, i a la dreta la
fitxa d’una acció amb la figura del responsable polític, el departament que
ho gestiona, el grup de treball amb els tècnics responsables, el grau de
compliment i l’apartat d’observacions. Cal dir que aquest model és un
exemple de transparència en la gestió, ja que el sistema el pot consultar
qualsevol ciutadà des de la pròpia web municipal, com es pot observar en
el text del quadre inferior.

El PAM estava format per cinc línies estratègiques, cadascuna de les quals
presentava diferents programes d’actuacions i cadascun d’aquest
programes un conjunt d’accions; com un PALS associat a una agenda 21,
amb la diferència de que aquest és un pla que suposa l’acció política de
tot l’Ajuntament.
Per a realitzar el seguiment d’aquest Programa d’Actuació Municipal
l’ajuntament, conjuntament amb una empresa de programació
informàtica, ha elaborat un sistema de seguiment informàtic en el que es
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Figura 13: Esquema del sistema de seguiment del PAM (SISPAM) de Sant Boi del Llobregat on podem veure el seguiment de les estratègies globals en percentatges, els informes a sota i a la
dreta el detall de una acció concreta. Font: http://sispam.santboi.cat/Consulta/_sS4tIOh5xD_X4FttExO-g7cNROA68xxQgF0fjQnT6b5cxUzv4NngUA
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2.1.2

EL SISTEMA DE SEGUIMENT D’AGENDES 21 DE LA DIPUTACIÓN DE ALBACETE

La Diputació d’Albacete ha elaborat un Pla de seguiment dels Plans
d’Acció dels municipis amb conveni amb la Universidad de Albacete.
Aquests seguiment es fan mitjançant un equip tècnic de la universitat que

valora la prioritat de cada acció i el grau de compliment de la mateixa
cada any, realitzant una entrevista als tècnics municipal encarregats del
seguiment de l’agenda 21.

Figura 14: Valoració dels plans en funció del seu grau d’execució. Font: Plan de Seguimiento Local 2008. Diputación de Albacete
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El grau d’execució és valorat en funció de diversos criteris i el grau de compliment global és valorat en funció dels resultats conjunts de totes les accions.
Des de la web de la Diputació d’Albacete podem veure com evolucionen els plans d’acció dels diferents municipis i el seu grau de compliment.

Figura 15: Esquema del sistema de seguiment de la Diputación de Albacete, on podem obtenir els informes de seguiment dels Plans d’Acció dels municipis que el tenen aprovat.
Font: http://www.absostenible.es/index.php?id=17
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2.1.3

L’EINA MUGI 21 DE LA XARXA UDALSAREA DEL PAÍS VASC

La Xarxa Udalsarea és la xarxa de municipis per a la sostenibilitat del País Vasc de la qual l’IHOBE és la Secretaria Tècnica. L’IHOBE és una empresa pública
que depèn del “Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca” del Govern Vasc, amb competències de gestió ambiental
dirigida a les empreses i al sector públic. La xarxa Udalsarea acull a 166 municipis dels 251 de tot el País Vasc i properament se’n incorporaran una vintena
més del territori d’Àlaba. Els municipis signen un compromís amb la xarxa i es fixa una quota anual en funció de la seva mida poblacional. La xarxa ofereix
serveis als municipis i organitza grups de treball temàtics com els “equitaldes”, que debaten solucions a problemes comuns dels municipis com l’adaptació al
canvi climàtic, els “ausolanes”, reunions de municipis escollits per investigar temes municipals, com les guies metodològiques per revisar els plans d’acció de
les agendes 21, o els “beringuru mena”, subvencions a iniciatives locals innovadores. El programa MUGI 21, és un servei de seguiment del Plans d’acció que
Udalsarea ofereix als municipis amb l’agenda 21 local realitzada. Sobre la base d’un programa Acces, funciona com una base de dades oberta als municipis
en el que els mateixos tècnics poden introduir la informació sobre els seus plans d’acció i procedir a la seva avaluació.

Figura 16: Pantalla del programa MUGI 21 que permet la introducció de les accions dels PALS del municipis de la Xarxa Udalsarea.
Font: Instrucciones de uso 2008. http://www.udalsarea21.net/pags/AP/AP_Paginas/Index.asp?cod=AEB646F2-B346-4E3B-82B3-A11B807696FA
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El municipi ha d’introduir totes les acciones del pla, juntament amb
diverses variables corresponents a cada acció, com el responsable
municipal al càrrec, el pressupost, els tipus d’acció que és, la previsió de
realització, el cost econòmic, i a partir d’aquestes dades el programa
permet elaborar informes, ja programats que permeten el seguiment del
pla i també permeten fer tasques de predicció de futurs compliment o
programar la realització del pla de l’any vinent. També els hi permet
organitzar aquestes accions en funció dels compromisos d’Aalborg.

el grau de compliment del pla dels municipis més actius. Segons el darrer
informe de sostenibilitat: “En 2009, son 89 los municipios y comarcas
participantes en la evaluación del Plan de Acción Local y cálculo de
indicadores, con más de 9.000 acciones evaluadas y más de 4.000
indicadores calculados. La integración de estos datos en el Observatorio
de la Sostenibilidad de la CAPV aporta una información amplia y valiosa
para valorar el esfuerzo y eficacia de las políticas de sostenibilidad local
del País Vasco” (Informe de Sostenibilidad Local de la CAPV 2009).

Les funcions del programa estan restringides i només poden redactar els
informes que estan programats i els municipis han de carregar en els seus
ordinadors el programa. Udalsarea finança una empresa de gestió que dur
a terme aquestes funcions de manteniment i consultes sobre els seu
funcionament. El programa MUGI, en funció de variables que s’han de
complimentar per part dels tècnics municipals, permet també avaluar el
grau de compliment de les accions i dels programes.

Aquest programa també permet calcular indicadors i representar-los de
manera gràfica. Udalsarea disposa de 12 indicadors comuns (Figura 6),
que estant formats per 22 subindicadors, tretze dels quals són calculats
per l’equip tècnic d’Udalsarea i la resta pels mateixos municipis. Els
municipis poden seleccionar altres indicadors dels inclosos a la llista del
programa a més a més dels obligatoris, però no poden introduir en el
programa nous indicadors. Actualment s’està plantejant la renovació del
sistema perquè no calgui la càrrega del programa a cada ordinador i es
pugui treballar amb un sistema d’accés via web centralitzat en un servidor
que sigui molt mes còmode i segur.

La informació que introdueixen els municipis queda registrada a la central
de Udalsarea, el que permet a aquesta xarxa elaborar informes de
seguiment dels plans d’acció de caire bianual. Aquests informes estudien
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Figura 17: Esquema del sistema de seguiment de la Xarxa Udalsarea i l’observatori de la CAPV i del programa MUGI de seguiment de les agendes 21 local.
Font: Informe de sostenibilidad local de la CAPV 2009.
http://www.ihobe.net/Publicaciones/Ficha.aspx?IdMenu=750e07f4-11a4-40da-840c-0590b91bc032&Cod={CBDD981B-72C8-420B-8772-8624A4AC7BD9}
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Figura 18: Esquema del sistema d’indicadors comuns de la Xarxa Udalsarea.
Font: Presentació: “Resultados del proceso de evaluación y seguimiento de Lekeito”, mayo 2007
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2.2 EL SEGUIMENT DELS INDICADORS

El mite del llistat d'indicadors locals comuns, utopia que molts hem
treballat i estem treballant en alguns dissenys comuns3, s'enfronta amb
dificultats importants com les que genera la complexitat local, la diversitat
de funcions del sistema d’indicadors (per què el volem?) , la dificultat de
l’obtenció de les dades, la incapacitat de l'ésser humà d'arribar al consens
i amb la dificultat de la síntesi i la plasmació de les relacions entre
variables.

tenir un sistema de mesura dels seus resultats, d'una banda sobre
l'evolució de les accions del pla i per un altre, sobre l'efecte d'aquestes
en les variables generals del sistema que ens donen informació sobre
determinades característiques del seu estat, i que ens permetran
reorientar les nostres polítiques per assolir els objectius preestablerts. Els
indicadors són eines que complementades al pla d’acció ens poden donar
informació dels efectes d'aquest sobre l'estat del sistema a transformar.

Veient aquestes problemàtiques creiem que més que una bateria
comuna d’indicadors comuns, hauríem de disposar d'un menú
d'indicadors i que cadascun, "a la carta", construeixi el seu observatori a
mida. Per dir-ho d’una manera visual s’hauria de treballar més en
“L'Enciclopèdia Galàctica dels Indicadors de Sostenibilitat” que no en un
“Camp Unificat d'Indicadors Locals”. Perquè creiem que el món local en
el marc global actual no es pot mesurar aïllat de la regió circumdant, ni
de les dinàmiques nacionals i globals. Podem posar-li membrana al
sistema d'estudi, límits per delimitar-lo, però hem de contemplar els
efectes de les forces exteriors sobre el sistema i l'efecte d'aquest sobre
l'exterior. Els que ens obliga necessàriament a disposar d’indicadors en
diferents nivells de l'organització territorial.

Per tant, requerim d’una bateria de mínims, ampliable als requisits que
es demanin al sistema d’indicadors.

També cal dir que quan fem el pla de govern, s'anomeni agenda 21, pla
estratègic o pla d'adaptació al canvi climàtic, obligatòriament haurem de
3
L’Observatori de la Sostenibilitat de les Comarques Gironines coordina “voluntariament” un grup de
treball en el marc de la Red de Observatorios de Sostenibilidad en España amb mes de 30
Observatoris de Sostenibilitat de l’Estat Espanyol, per elaborar una bateria d’indicadors municipals
comuns de seguiment de l’Agenda 21; a la vegada “la Red de Redes de Desarrollo Local Sostenible” i
“el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino” ha encarregat a l’Agencia d’Ecologia
Urbana de Barcelona l’elaboració de una bateria d’indicadors municipals comuns. Cal dir que el CILMA
i la Diputació de Girona formen part de la Red de Redes, i disposa com podem veure a les fitxes dels
municipis de la seva pròpia bateria d’indicadors.
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2.2.1 INDICADORS DE LA RED DE REDES
Aquest sistema d’indicadors ha sorgit per encàrrec de la Red de Redes,
organisme format per les diferents xarxes autonòmiques, regionals i
provincials de l’Estat Espanyol, i finançada pel Ministerio de Medio
Ambiente, Medio Rural y Medio Marino. El CILMA pertany a aquesta
xarxa.
Existeixen dos llistats d’indicadors, un per ciutats grans i un altre per
municipis, el que exposem en aquest apartat és el llistat d’indicadors
municipals. Cal dir que aquest llistat d’indicadors va ser presentat al
Congreso Nacional de Medio Ambiente (CONAMA) del 2009 i encara té un
caràcter provisional

És una bateria complexa que sembla que s’ha extret de les diverses
bateries d’indicadors de cada xarxa, consta de 32 indicadors base i 27
indicadors més de caire auxiliar, distribuïts en 6 apartats: “Ocupación del
suelo, complejidad urbana, movilidad sostenible, metabolismo urbano,
cohesión social y aumento de la biodiversidad”. Cal dir que molts d’ells per
ser calculats requereixen de Sistemes d’Informació Geogràfica i gran part
dels indicadors requereixen d’informació difícil d’obtenir. Esperem que
amb el seus intents de càlcul per part dels municipis la bateria adquireixi
un caràcter molt més senzill i pràctic que faciliti la seva implementació .
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INDICADORS DE LA RED DE REDES 2010 (provisional)
1.Ocupación de los usos del suelo

SUBINDICADORES

3.Compacidad urbana

Sup. Artificial/habitante
Sup.Artificial/Sup. Municipal
Sup urbanizada total
Densidad de viviendas
Densidad de población (de derecho y flotante)
Dispersión de los núcleos de población

4. Zonas verdes por habitante
5. Complejidad urbana

2.Densidad de población

22. Población de nacionalidad extranjera

Zonas verdes públicas y ejecutadas

24. Población activa

Tasa de paro

Número de actividades por habitante

25. Autocontención laboral

Autosuficiencia laboral
Índice de empleo local
Tiempo de acceso a los servicios urbanos básicos

26. Proximidad a servicios urbanos básicos
27. Satisfacción de los ciudadanos con la comunidad
local

8. Espacio viario para peatones
9. Espacio viario para bicicletas

Proximidad de la población al carril bici

29. Espacios naturales protegidos

10. Espacio viario para transporte público

Prox. Población a parada Transporte Público
Nº de servicios interurbanos por núcleo urbano
Pérdidas de agua en la red de distribución

30. Superficie de paisaje recuperado

12. Depuración de las aguas residuales urbanas

Índice de segregación de las personas mayores

23. Titulados de tercer ciclo

Transporte modal intermunicipal
Tiempo y distancia media recorrida según
motivo de desplazamiento
% número de calles con prioridad peatonal

11. Consumo de agua urbano

SUBINDICADORES

Índice de segregación de la pob. Extranjera
Pob. Extranjera según procedencia
Índice de segregación de la pob. Titulad 3er ciclo

6. Equilibrio entre actividad y residencia
7. Distribución modal del transporte urbano

INDICADORS DE LA RED DE REDES 2010
(provisional)
21. Envejecimiento de la población

13. Reutilización de las aguas residuales depuradas

% de población conectada a sistemas de
saneamiento
Volumen de agua reutilizada por habitante

14. Consumo final de energía

Consumo eléctrico municipal

15. Producción local de energías renovables

Autosuficiencia energética local (E.R.)

28. Tasa de asociacionismo

Tasa de dependencia

Población asociada

Inversión municipal proyectos de restauración y
conservación ambiental

31. Superficie agrícola y ganadería ecológica

16. Generación de residuos sólidos urbanos
17. Recogida selectiva neta de residuos
18. Emisiones de CO2 equivalente
19. Calidad del aire

Pob. Expuesta a niveles de inmisión >40 mg/m3

20. Confort acústico

Taula 9. Indicadors de la Red de Redes.
Font: Sistema municipal de indicadores de sostenibilidad
IV Reunión del Grupo de trabajo de Indicadores de Sostenibilidad de la Red de Redes de Desarrollo Local Sostenible,CONAMA, Madrid noviembre 2010.
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2.2.2 UN ESTUDI DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA SOBRE L’ÚS DE SISTEMES D’INDICADORS DE SOSTENIBILITAT MUNICIPAL
Un recent estudi de la Diputació de Barcelona, elaborat sobre els
resultats d’una enquesta enviada a 64 municipis del grup de treball
d’Avaluació de les Agendes 21 de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la
Sostenibilitat (amb la qual el CILMA hi té un conveni de col·laboració), i
que ha esta contestada per 13 municipis (5% dels municipis de la Xarxa i
4% dels municipis de la província de Barcelona), afirma que aquests
municipis no disposen d’un sistema comú per calcular els indicadors de
sostenibilitat local, que estarien interessats en disposar-ne un el 92% dels
enquestats, que serien capaços de cercar la informació necessària per
calcular-los un 77%, i que serien capaços d’introduir-la un 92%.

6. La majoria de municipis que fan ús del sistema d’indicadors ho
fan a través d’un fulla de càlcul pròpia o una fulla de càlcul
elaborada per una empresa però actualitzada per l’ajuntament.
7. Existeix un gran interès en disposar d’un model o eina per
calcular els indicadors, i predisposició dels tècnics municipals a
cercar la informació, però sobretot a introduir la informació.
8. Dos terços de les respostes fan difusió dels resultats dels
indicadors, la majoria anualment.
9. Bona part de la difusió va dirigida a la ciutadania a través de
publicacions, sobretot digitals, però també es diversifiquen els
mitjans de difusió en alguns municipis.
10. Tres de cada quatre municipis que han respost tenen un òrgan
de seguiment i participació ciutadana de l’agenda 21. En la
majoria d’aquests es presenten els resultats de l’agenda 21, en
menor grau es presenten els resultats dels indicadors.
11. Es manifesta un alt grau d’interès en disposar d’un Informe
municipal de Sostenibilitat.
12. També hi ha un elevat grau d’interès en revisar i redefinir
l’agenda 21, però també amb matisos.

Conclusions de l’estudi:
1. Del % de respostes es conclou que semblaria que no gaires
municipis utilitzen un sistema d’indicadors de sostenibilitat
municipal com a eina de seguiment dels avenços cap a la
Sostenibilitat.
2. També hi ha una representativitat baixa de municipis petits i
per tan no sabem l'interès que poden tenir.
3. Dels municipis que utilitzen un sistema d’indicadors, la majoria
utilitzen altres eines de suport al seguiment (memòria, bases de
dades, altres...).
4. La majoria de sistemes de seguiments dels indicadors existents
tenen més de 6 anys de vida, amb algun cas superior als 10 anys.
5. La majoria de sistemes d’indicadors de sostenibilitat municipal
s’actualitzen anualment.

La Diputació de Barcelona disposa des de l’any 2000, d’un sistema de 30
indicadors comuns que ha intentat implementar en els municipis de la
Xarxa de Ciutats i Pobles, l’enquesta contestada per 13 municipis ens
dóna informació de com els municipis valoren aquests indicadors.
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Taula 10. Indicadors de la Diputació de Barcelona i la seva valoració.
Font: Resultats del qüestionari sobre l’estat actual del càlcul i ús dels indicadors de sostenibilitat municipal. Diputació de Barcelona 2010. Xarxa de Pobles i Ciutats cap a la sostenibilitat, grup
de treball d’avaluació de les agendes 21.
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2.2.3. INDICADORS DE L’AJUNTAMENT DE GIRONA

L’ajuntament de Girona des de la Regidoria de Medi Ambient i
Sostenibilitat, disposa d’una bateria de 33 indicadors que calcula
anualment amb una periodicitat variable per a cada indicador.
Aquests indicadors estan associats al procés de seguiment del PALS i per
oferir informació al Consell Municipal de Sostenibilitat.
Aquesta bateria està formada per 33 indicadors dividits en 7 grups:
energia, aigua, residus, atmosfera, medi natural, mobilitat, model de
ciutat i socioeconòmics.
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INDICADOR
1. Consum final d'energia

VALOR
2,36

UNITAT
ANY
tep/habitant i any 2006

2. Producció local d'energia elèctrica

18

2006

3. Utilització d’energies renovables en edificis públics

17

4. Consum d’aigua domèstica

151

% energia
produïda
localment
núm. edificis
municipals amb
E.R.
l/habitant - dia

5. Superfície amb recuperació d’aigua pluvial
6. Qualitat de l’aigua dels aqüífers; nitrats
7. Cabal del Ter

<1
26
65

2008
2009
2009

8. Qualitat aigües de consum

100

9. Residus municipals per habitant i dia
10. Recuperació de residus municipals
11. Utilització de les deixalleries municipals

1,23
38,73
0,34

12. Qualitat de l’aire

98,3

13. Emissions de CO2

4,06

14. Sòls de sostenibilitat garantida
15. Acords de custòdia del territori

65,62
9

%
mg/l
% dies cabal mitjà
diari ¾ cabal
manteniment
% dies que la
qualitat de l’aigua
compleix
legislació
Kg/hab dia
%
Nombre
entrades/habitant
i any
% dies qualitat és
molt bona
Tones CO² /hab i
any
%
Nombre d'acords

16. Biodiversitat. Diversitat de papallones

60

17. Utilització del transport públic intermunicipal

8.713

Núm. d’espècies
2009
obtingudes en
inventaris
controlats
Passatgers per dia 2009

18. Utilització del transport públic municipal

7.111

Passatgers per dia 2009

19. Nombre de vehicles de tracció mecànica

642,7

20. Carrers amb preferència per a vianants
21. Seguretat viària. Persones atropellades

10,61
74

Vehicles / 1000
habitants
%
Nombre
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2009

2009

2008

2009
2009
2008

2009
2007
2009
2009

2009
2009
2009
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22. Grau de compacitat urbana

35,39

23. Grau d’ocupació de l’habitatge
24. Habitatges de protecció
25. Proximitat de l’oferta comercial

98,92
1,3
2

26. Accessibilitat a serveis urbans bàsics

27,65

27. Equipaments assistencials per a la gent gran

4,89

28. Índex d’envelliment de la població
29. Persones ateses pels serveis d’atenció social

82
8.152

30. Taxa d’atur home
31. Número de serveis accés al treball
32. Implicació de l’Ajuntament en tasques de solidaritat
33. Activitats de la xarxa de centres cívics

Taula 11. Indicadors de l’Ajuntament de Girona 2009.
Font: http://www.girona.cat/mediambient/cat/sostenibilitat.php
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2009

5,13
645

Habitatges /
hectàrea
%
%
N establiments /
100 habitants
% població amb
accés a serveis
bàsics
% places
residències i
centres de dia
%
Nombre persones
ateses
%
Nombre persones

1
2301

%
Nombre activitats

2008
2009

2009
2007
2008
2007

2008

2009
2008
2007
2008
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2.2.4 ELS INDICADORS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA
Els indicadors que hem calculat a les fitxes municipals dels 10 municipis
analitzats, van ser encarregats a l’empresa Ecotècnics per la Diputació de
Girona, l’any 2007, i la seva metodologia es desenvolupa en el document
“Fitxes de Seguiment dels Indicadors de Seguiment de les Agendes 21
Locals de les Comarques Gironines, desembre 2007”.
Aquesta bateria es desplega en 32 indicadors organitzats en cinc àmbits
temàtics: Matriu territorial, mobilitat, socioeconòmics, metabolisme
municipal i gestió institucional.
En el càlcul dels mateixos hem vist que alguns són complexes de calcular i
suposen un esforç tècnic important per a la seva elaboració, el que
genera un cost important de temps i treball tècnic municipal.
En el proper apartat desenvolupem un sistema de seguiment de les
agendes 21 locals amb els indicadors que creiem adequats per fer més
viable la seva aplicació i difusió generalitzada.
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INDICADORS DIPUTACIÓ DE GIRONA

Periode

Font

INDICADORS DIPUTACIÓ DE GIRONA

MATRIU TERRITORIAL

Periode

Font

SOCIALS I ECONÒMICS

1. Usos del sòl (en funció d’actualització MCSC)

10

CREAF

16. Taxa d’atur

1

IDESCAT

2. Nombre d’hàbitats al municipi

5

DTS

17. Empreses amb Sistemes de Gestió MA

2

Fonts diverses

3. Sòl construït per habitant

2

Ajt.

18. Grau d’autocontenció econòmica

2

Ajt.

4. Grau de compacitat urbana

2

DTS

19. Grau d’ocupació de l’habitatge

2

Ajt.

5. Sòl protegit

5

DTS

20. Nivell d’educació de la població

2

IDESCAT

6. Protecció efectiva del territori

5

DTS

21. Grau d’associacionisme

2

Ajt.

7. Nombre de polígons en el sòl no urbanitzable

2

EC

22. Sistema de protecció social

1

Ajt.

8. Percentatge de sòl no urbanitzat

2

DTS

23. Equipaments assistencials

2

Ajt.

MOBILITAT

METABOLISME MUNICIPAL

9. Mida dels polígons

2

E.C.

24. Consum d'aigua per habitant i dia

1

ACA

10. Kilòmetres d’infraestructures

2

E.C.

25. Aigües depurades per habitant

1

Ajt.

11. Permeabilitat de les infraestructures

5

Treball de camp

26. Ús d’energies renovables

2

Ajt/ICAEN

12. Dependència de l’automòbil

5

IDESCAT

27. Contaminació lumínica

2

Ajt.

13. Índex de motorització

1

IDESCAT

28. Residus generats per habitant i dia

1

ACR

14. Dotació de xarxa per a bicicletes

2

Ajt.

29. Percentatge de recollida selectiva

1

ACR

15. Transport públic interurbà

1

Ajt.

30. Sostenibilitat en la gestió dels residus ramaders

1

DARMN

31. Participació ciutadana

1

Ajt.

32. Grau de desenvolupament de les accions del PALS

1

Ajt.

GESTIÓ INSTITUCIONAL

Taula 12. Indicadors Diputació de Girona
Font: Elaboració pròpia a partir del document Fitxes de Seguiment dels Indicadors de Seguiment de les Agendes 21 Locals de les Comarques Gironines, desembre 2007. (CREAF: Centre de
Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, Ajt: Ajuntament, DTS: Departament de Territori i Sostenibilitat, IDESCAT: Institut d’Estadística de Catalunya, ACA: Agencia Catalana de l’Aigua, ICAEN:
Institut Català de l’Energia, ACR: Agencia de Residus de Catalunya, Serv Soc: Serveis Socials, Cons Com: Consell Comarcal, Ajt. Ajuntament, EC: Elaboració cartogràfica, DAM: Departament
d’Agricultura i Medi Natural)
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CAPÍTOL 3. PROPOSTA DE SISTEMA DE SEGUIMENT D’INDICADORS DE
LES AGENDES 21 LOCALS DELS MUNICIPIS DE LES COMARQUES
GIRONINES
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3.1 INTRODUCCIÓ
En aquest document volem desenvolupar una proposta de seguiment de
la sostenibilitat mitjançant indicadors, que es pugui aplicar a tots els
municipis de les Comarques Gironines. Aquesta proposta de seguiment es
desenvolupa per donar resposta a nivell municipal i comarcal.

(D’aquests el nombre d’indicadors que requereix informació de
l’ajuntament és de 7 indicadors i dos d’ells són per municipis de
més de 15.000 habitants).
•

Aquesta proposta contempla dos graus de compliment en funció de les
fonts de les dades:
El primer grau consta d’uns indicadors municipals i comarcals que es
poden calcular a partir de fonts externes al municipi, això permet que un
tècnic d’una entitat externa, sigui del Consell Comarcal, del mateix CILMA,
de la Universitat de Girona o de l’Observatori de Sostenibilitat de les
comarques gironines els pugui calcular sense necessitat d’interactuar amb
el municipi o el consell comarcal.

Per a determinar aquests indicadors hem partit de la tasca realitzada per
l’elaboració de la bateria d’indicadors de la Diputació de Girona
mantenint el mateix criteri d’ordenació dels indicadors. De tots ells hem
seleccionat els que són més fàcils de calcular i que proporcionen més
informació sobre aspectes claus de la sostenibilitat del municipi.

El segon grau d’indicadors està format per aquells que el seu càlcul
requereix informació de caire municipal o del consell comarcal per
complimentar:
.
En total, la bateria es composa de
•

Comarcals: 5 indicadors de caracterització de la comarca i 24
indicadors d’àmbits.
(D’aquests el nombre d’indicadors que requereix informació del
Consell Comarcal és de 2).

Aquests indicadors han estat complementats amb d’altres que no hi eren
a la bateria inicial però que tenen el mateix grau de facilitat de càlcul i
contenen informació significativa sobre la sostenibilitat municipal.
Aquesta selecció s’ha plantejat amb el criteri de minimitzar la dedicació
dels tècnics municipals, tenint en compte que a la demarcació de Girona
molts municipis no disposen de tècnic municipal que pugui fer el càlcul
d’aquests indicadors i maximitzant la informació que generen sobre la
sostenibilitat municipal i de la comarca.

Municipals: 4 indicadors de caracterització del municipi i de 28
indicadors d’àmbits.

52

SISTEMA DE SEGUIMENT DE LA SOSTENIBILITAT PELS ENS LOCALS A LA DEMARCACIÓ DE GIRONA

3.2 LA PROPOSTA D’INDICADORS DE SEGUIMENT MUNICIPAL
Aquesta proposta està organitzada en 6 àmbits municipals:
Caracterització del municipi, matriu territorial, mobilitat, àmbit
socioeconòmic, metabolisme municipals i gestió institucional:

2. Potencial de creixement municipal: ens mostra com el municipi té
previst el seu creixement en funció del que ja hi ha construït. Es calcula a
partir del sòl urbanitzable en relació al sòl urbanitzat.

La caracterització del municipi ve donada per quatre variables clau:

3. Grau de compacitat urbana: Ens diu com es distribueix la densitat
d’habitatges en funció del que ocupa el terreny urbanitzat. Es calcula a
partir del nombre d’habitatges dividit per la superfície urbana.

A.
B.
C.
D.

La població
La superfície
El pressupost municipal.
% Usos del sòl (CREAF4): Ens indica la proporció de sòl (%) en que
es distribueix el territori municipal: forestal, agrícola, aigua i
artificialitzat.

4. Sòl construït per habitant: Aquest indicadors ens mostra el consum de
sòl del municipi en funció del nombre d’habitants. Sòl construït dividit pel
nombre d’habitants.
5. Grau d’ocupació de l’habitatge: Ens indica quin és el % del parc
d’habitatges del municipi que estan ocupats.

Aquests 4 indicadors ens donarien una visió global del tipus de municipi
que es tracta.

6. Superfície de sòl agrari protegida: Ens mostra quina es la proporció
d’espai agrari que es troba sota protecció.
La matriu territorial ve definida per sis indicadors:
Aquests sis indicadors són calculables mitjançant el coneixement dels
usos del sòl, la població i el nombre d’habitatges. I ens dóna una lectura
global de l’organització de la matriu territorial i del consum de sòl, el seu
ús i les perspectives de creixement.

1. % territori no construït exclòs d’urbanització: Ens mostra quina part del
sòl no construït (extret de l’indicador elaborat pel CREAF) està exclòs
d’urbanització, en funció de la seva classificació com a sòl de protecció
territorial i de protecció especial agrícola (extret del Pla Territorial). És a
dir, el % de sòl no construït que està sota figures de protecció.

4

La mobilitat és una de les activitats socials de major impacte i de més
difícil monitorització a nivell municipal, i ve definida per dos indicadors, i
dos més pels municipis de mes de 15.000 habitants.

CREAF: Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals.
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7. L’índex de motorització: La variable indirecta que podem tenir en
compte per fer-nos una idea és la de l’índex de motorització , calculat en
funció del nombre de turismes per cada 1000 habitants, el que
proporciona una idea indirecte del model de mobilitat i el pes del vehicle
privat.

L’àmbit social i econòmic
Aquest apartat es defineix amb 8 indicadors.
La variable bàsica que afecta a la sostenibilitat d’un municipi és la de la
dinàmica poblacional, per això hem incorporat pel seu dimensionament
una sèrie d’indicadors que ens donen informació sobre la seva evolució:

El següents indicadors es sol·licitaran al municipi:
8. Nombre de connexions amb Transport Públic del municipi amb capitals
de comarca: Per veure quina és la connectivitat del transport públic del
municipi es quantificarà el nombre de trajectes al dia que el connecten
amb una capital de comarca (el trajecte d’anada i tornada es valorarà com
a una connexió).

11. Taxa de creixement de la població, que ens indica anualment quin és
el creixement positiu o negatiu de la població. Representat gràficament
ens pot donar una informació de com evoluciona el creixement de la
població cada any.
12. La taxa d’envelliment, important en els nostre país per analitzar com
evoluciona la població major de 65 anys, es calcula en funció del
percentatge de la població major de 65 anys sobre la resta.

Per a municipis de 15.000 habitants o més:
9. Nombre de kms. de carril bici: Aquest indicador ha de ser extret de
fonts municipals i és coherent per a municipis d’una certa dimensió. Als
metres lineals de carril bici s’hi poden afegir els km lineals de zona de
prioritat per a vianants i zones 30, les quals també ens indiquen quina es
el percentatge de vies municipals que es troben integrades en el que
podem dir espais amb pacificació del trànsit.

13. La taxa de sobre envelliment , el % de població major de 85 anys ens
serveix per analitzar la necessitat d’equipaments i l’estat de la
dependència en el municipi. El mateix càlcul que l’anterior.
14. El percentatge de joves (menors de 16) ens indica el pes d’aquest
sector sobre el total i la capacitat de regeneració de la població local.

10. Ús del transport públic: Mesurat en funció del nombre de passatgers
per dia que fan servir el transport públic per nombre d’habitants totals.

15. El percentatge de població immigrant, variable important a les
comarques gironines, ens indica com afecta aquest fenomen a la població;
analitzat en el temps podem veure com s’ha produït aquest canvi cultural
i la seva evolució.

Aquests indicadors seran sol·licitats al mateix ajuntament. De la mobilitat
podem disposar de major informació a nivell comarcal.

16. La taxa d’atur és un indicador indirecta del nivell econòmic de la
població i de la disponibilitat d’ocupació així com de la qualitat de vida i la
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cohesió social del municipi. Es calcula a partir del % d’aturats en relació a
la població activa.

19. El consum d’aigua domèstica per habitant i dia, en metres cúbics
habitant i dia.
20. El consum d’electricitat domèstica per habitant i dia, en KWh per
habitant i dia.
21. Els residus municipals per habitant i dia en Kg/habitant i dia.

Els següents indicadors es sol·liciten al municipi:
17. El nombre d’expedients atesos pels Serveis Socials, dividit per la
població ens pot completar la informació de les problemàtiques socials
del municipi.

I per complementar el grau de consums, quatre indicadors que denoten si
es fan accions per alleugerir la càrrega ambiental del municipi:
22. El % recollida selectiva sobre el total de residus generats.
23. Potència d’energies renovables instal·lada al municipi en KW.
25. Adhesió al pacte d’alcaldes pel canvi climàtic

18. Grau d’associacionisme, aquest indicador ens donarà informació sobre
el capital social municipal i com la ciutadania s’organitza a diversos nivells,
esportiu, cultural, veïnal. Es desenvolupa en funció del nombre d’entitats
per 1000 habitants, ja que disposar del nombre d’associats per entitat és
impossible de conèixer sense fer una enquesta a les entitats.
Mitjançant aquesta visió de conjunt de la dinàmica poblacional podrem
veure molt superficialment com evoluciona el municipi en aspectes socials
i algunes problemàtiques que podrien sorgir d’aquesta evolució.

L’ indicador següent es sol·licita al municipi:
24. El grau de contaminació lumínica del municipi, en % del seu parc de
lluminàries públiques adaptades a la nova reglamentació.

Tots aquests indicadors menys el nombre d’expedients atesos per els
Serveis Socials i el grau d’associacionisme es poden extreure de
l’IDESCAT.

Tots aquest indicadors (menys el de la contaminació lumínica) poden ser
calculats des de fonts externes al municipi com l’Agencia Catalana de
l’Aigua (ACA), l’Agencia Catalana de Residus (ACR), l’Institut Català de
l’Energia (ICAEN) i de la web europea del Pacte d’Alcaldes (“Convenants of
Mayors”: www.eumayors.eu)

El metabolisme municipal
Aquest apartat el constitueixen 7 indicadors.

La gestió institucional
Primer els indicadors habituals de consum de recursos i producció de
residus.
Aquest tres indicadors ens poden donar informació de les característiques
del metabolisme municipal de la població:

Aquest àmbit d’anàlisi del municipi es pot definir mitjançant dos
indicadors de fàcil disponibilitat:
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26. Pressupost municipal per habitant:
El potencial d’acció de
l’ajuntament vindrà donat pel pressupost municipal per habitant .

accions dels PALS ja que és la única manera en que es pot disposar
d’aquesta informació.

27. Grau d’abstenció a les eleccions municipals: El grau d’implicació de la
ciutadania en la gestió local es pot determinar indirectament pel grau
d’abstenció a les eleccions municipals.

A la taula 13 següent podem veure aquests indicadors ordenats per
àmbits, destacant a les columnes quin són els que estaven inclosos en la
bateria inicial de la Diputació de Girona (DdG), quin són els que
requereixen càlcul municipal (MUN), la periodicitat de càlcul (Per) i la
font.

Aquests dos indicadors es poden complementar amb un tercer que es
sol·licita al municipi:

A la bateria proposada el sistema de càlcul es podria fer des de fonts
externes al municipi menys 7 indicadors dels quals s’hauria de sol·licitar
informació a l’ajuntament.

28. Grau d’acompliment de les accions dels PALS En aquest apartat es
sol·licita al municipi la informació sobre el grau d’acompliment de les
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PROPOSTA D’INDICADORS MUNICIPALS
INDICADORS RESUMITS DE SOSTENIBILITAT LOCAL

DdG

MUN Per

Font

CARACTERITZACIÓ MUNICIPAL

DdG MUN Per

Font

13. Taxa de sobre envelliment

Anual

IDESCAT

Anual

IDESCAT

A. Població

Anual

14. Taxa de joves menors de 16 anys

B. Superfície

Invariab.

15. Percentatge de població immigrant

SI

Anual

IDESCAT

16. Taxa d’atur

SI

Anual

IDESCAT

17. El nombre d’expedients atesos per Serveis Socials

SI

Anual

Ajuntament

18. Grau d’associacionisme

SI

Anual

Ajuntament

SI

Anual

ACA

Anual

ICAEN

C. Pressupost municipal
D. % Usos del sòl

Anual
SI

Cinc

CREAF

MATRIU TERRITORIAL I MOBILITAT
1. % Territori no construït exclòs d’urbanització

Cinc

DTS

METABOLISME MUNICIPAL

2. Potencial de creixement municipal

Cinc

DTS

19. Consum d'aigua domèstica per habitant i dia

3. Grau de compacitat urbana

SI

Cinc

DTS

20. Consum d’electricitat domèstica per habitant i dia

4. Sòl construït per habitant

SI

Cinc

DTS

21. Residus generats per habitant i dia

SI

Anual

ACR

5. Grau d’ocupació de l’habitatge

SI

Cinc

IDESCAT

22. Percentatge de recollida selectiva

SI

Anual

ACR

DTS

23. Potencia d’energia renovables instal·lada

SI

Anual

ICAEN

24. Contaminació lumínica

SI

Anual

Ajuntament

25. Adhesió al pacte d’alcaldes pel canvi climàtic

SI

Cinc

CM
Elaborat

6. Superfície de sòl agrari protegida
MOBILITAT
7. Índex de motorització

SI

Anual

IDESCAT

8. Nombre de connexions TP amb capitals de comarca

SI

Anual

Ajuntament GESTIÓ INSTITUCIONAL

9. Xarxa de carril bici

SI

>15m Anual

Ajuntament 26. Pressupost municipal per habitant

Anual

10. Ús del transport públic

SI

>15m Anual

Ajuntament 27. Percentatge d’abstenció a les eleccions municipals

Quatre IDESCAT

SOCIALS I ECONÒMICS

28. Grau de desenvolupament de les accions del PALS

11. Taxa de creixement de la població

Anual

IDESCAT

12. Taxa d’envelliment

Anual

IDESCAT

SI

Anual

Ajuntament

Taula 13: Esquema del Sistema de seguiment dels indicadors municipals a partir dels indicadors de la Diputació de Girona i ampliats. Els que a la columna Font diu Ajuntament són els que
requereixen d’informació municipal, amb un Si a la columna DdG tenim els indicadors presents en la bateria de la Diputació, la columna PER, ens indica la periodicitat i al costat la Font origen
de les dades i >15 ens indica que es per municipis de mes de 15.000 habitants. (CREAF: Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, DTS: Departament de Territori i Sostenibilitat,
IDESCAT: Institut d’Estadística de Catalunya, ACA: Agencia Catalana de l’Aigua, ICAEN: Institut Català de l’Energia, ACR: Agencia de Residus de Catalunya, CM: Convenants of Majors)
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3.3 LA PROPOSTA D’INDICADORS DE SEGUIMENT COMARCAL

Aquesta bateria d’indicadors comarcals complementa la bateria municipal
amb nous indicadors més adients al canvi d’escala.

de connectivitat dels espais naturals o de fragmentació d’aquests. No els
hem inclòs perquè pensem que la connectivitat no té sentit mesurar-la, ni
dins dels límits comarcals, ni molt menys en el marc municipal, ja que els
continus ecosistèmics superen els llindars administratius de caire local; i
per tant el grau de fragmentació cal que es treballi a escales territorials
superiors.

Per a la caracterització de la comarca podem comptar amb cinc
indicadors:
A. La població
B. La superfície
C. El nombre de municipis de la comarca especificant el % de menys de
1000 habitants.
D. % usos del sòl seguint la divisió del CREAF
E. El PIB comarcal.

La mobilitat a nivell comarcal és més fàcilment mesurable ja que es
disposa d’estudis periòdics de mobilitat. Aquesta la mesurarem amb dos
indicadors:
5. La dependència de l’automòbil: % de desplaçaments de mobilitat
obligada que es fan en vehicle privat
6. L’índex de motorització, turismes per 1000 habitants, indicador calculat
també a nivell municipal.

Aquestes dades es troben disponibles a l’IDESCAT i al CREAF.
La matriu territorial de la comarca vindria definida per quatre indicadors:

Els Kms d’infraestructures que travessen la comarca per km quadrat de
superfície comarcal també creiem que es pot mesurar a nivell
supracomarcal per les mateixes raons exposades en els indicadors de
fragmentació, ja que requereixen estudis que contemplin la
infraestructura com un tot.

1. % Territori no construït exclòs d’urbanització, en % sobre el total no
construït, de la mateixa manera que l’indicador municipal.
2. El nombre d’hàbitats, en xifres segons la caracterització del mapa
d’hàbitats de Catalunya.
3. El % de sòl protegit, sota alguna figura de protecció.
4. El % de protecció efectiva, que ens indica el percentatge de zones
protegides que disposen de pla de gestió.

Per a la caracterització del nivell socioeconòmic mantenim tres indicadors
contemplats a nivell municipal:

Els indicadors de fragmentació com el nombre de polígons en sòl no
urbanitzable i la mida dels polígons en sòl no urbanitzable, són indicadors

7. La taxa de creixement de la població, per analitzar la dinàmica
demogràfica comarcal.
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18. Els residus per habitant, en Tones/any.

8. La taxa d’atur.
9. El percentatge de població immigrant.

També inclourem indicadors que ens donaran informació sobre les
activitats que contraresten els impactes d’aquests consums.

I n’afegim alguns de caire comarcal exclusiu:

19. El % recollida selectiva.
20. El % d’energia consumida provinent de fonts d’energies renovables

10. El % de persones sense acabar la secundària
11. Els anys de renda familiar disponible que calen per comprar un
habitatge. A partir de les dades de la renda familiar disponible per
persona de la comarca es fa una estimació dels anys que es requereixen
per pagar un habitatge de 100 metres quadrats en funció del preu del
metre quadrat de sòl construït de la capital de comarca.
12. Nombre de persones ateses pels serveis socials, en percentatge del
nombre d’habitants de la comarca.

Aquí podem considerar també els graus de consums associats a
l’economia:
21. Intensitat elèctrica del PIB en KWh per milió d’euros/any.
22. Intensitat d’aigua del PIB, en metres cúbics per milió d’euros/any
23. Intensitat de residus del PIB, en tones de residus per milió d’euros/any

Aquest indicadors socials quedarien complementats pels següents
indicadors econòmics que no s’han tingut en compte a nivell municipal.

La major part d’aquest indicadors es poden extreure de les mateixes fonts
que els municipals, el PIB comarcal es necessari per mesurar la intensitat
material de l’economia.

13. El nombre d’empreses amb sistemes de gestió ambiental, en
percentatge sobre el total d’empreses.
14. El nombre de treballadors per sectors, en percentatge de treballadors.
15. El PIB per sectors en percentatge.

Com a caracterització de la gestió institucional podem disposar del grau
d’acompliment del PALS comarcal en cas de que s’hagi fet l’agenda 21 de
la comarca.

Tots ells es poden calcular per fonts supralocals.
24. Grau de desenvolupament de les accions del PALS comarcal per a les
comarques que disposin de l’agenda 21 comarcal.

Per definir el metabolisme urbà considerem els vectors ambientals: aigua.
energia i residus des de la seva utilització tant pel sector domèstic com
pels sectors econòmic, per tant comptarem amb:

A la taula 14 podem veure el llistat d’indicadors amb les mateixes
característiques que els municipals. Molts dels indicadors de la bateria de
la Diputació de Girona hem considerat que tenen més sentit a nivell
comarcal que municipal i els incorporem en aquesta escala.

16. El consum d’aigua total per habitant, en metres cúbics totals any.
17. El consum d’electricitat total per habitant, en KWh total any.
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PROPOSTA D’INDICADORS COMARCALS
INDICADORS RESUMITS DE SOSTENIBILITAT LOCAL

DdG

COM

Per

Font

CARACTERITZACIÓ COMARCAL

10. % de persones sense acabar la secundària

DdG COM Per

Font

SI

IDESCAT

A. Població

Anual

IDESCAT

11. Els anys de renda que calen per comprar un habitatge

B. Superfície

Invar.

IDESCAT

12. Nombre de persones ateses pels serveis socials

SI

C. Nombre de municipis

Invar.

IDESCAT

13. % empreses amb sistemes de gestió ambiental

SI

Cinc

CREAF

Anual

IDESCAT

D. % Usos del sòl

SI

E. PIB comarcal
MATRIU TERRITORIAL I MOBILITAT

IDESCAT
Serv. Soc.
Anual

Fonts div.

14. Nº de treballadors per sectors

Anual

IDESCAT

15. PIB per sectors

Anual

IDESCAT

METABOLISME COMARCAL

1. Territori no construït

Cinc

DTS

16. Consum d'aigua total per habitant any

Anual

ACA

2. Nombre d’hàbitats

SI

Cinc

DTS

17. Consum d’electricitat total per habitant any

Anual

ICAEN

3. % de sòl protegit

SI

Cinc

DTS

18. Residus totals per habitant any

Anual

ICAEN

4. % de protecció efectiva

SI

Cinc

DTS

19. Percentatge de recollida selectiva

Anual

ACR

MOBILITAT

SI

Anual

IDESCAT

20. % d’electricitat produïda per fonts renovables

Anual

ACR

5. Índex de motorització

SI

Anual

IDESCAT

21. Intensitat d’electricitat de l’economia

Anual

ICAEN

6. Dependència de l’automòbil

SI

Anual

DTS

22. Intensitat d’aigua de l’economia

Anual

ACA

23. Intensitat de residus de l’economia

Anual

ACR

SOCIALS I ECONÒMICS
7. Taxa de creixement de la població

Anual

IDESCAT

GESTIÓ INSTITUCIONAL

8. Percentatge de població immigrant

Anual

IDESCAT

24. Grau de desenvolupament de les accions del PALS

9. Taxa d’atur

Anual

IDESCAT

SI

SI

COM Anual

Cons. Com.

Taula 14: Esquema del sistema de seguiment dels indicadors comarcals a partir dels indicadors de la Diputació de Girona i ampliats. Els que a la font diu Cons.Com són els que requereixen
d’informació del Consell Comarcal, amb un Si a la columna DdG tenim els indicadors presents en la bateria de la Diputació, la columna PER, ens indica la periodicitat i al costat la Font origen de
les dades. (CREAF: Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, DTS: Departament de Territori i Sostenibilitat, IDESCAT: Institut d’Estadística de Catalunya, ACA: Agencia Catalana de
l’Aigua, ICAEN: Institut Català de l’Energia, ACR: Agencia de Residus de Catalunya, Serv Soc: Serveis Socials, Cons Com: Consell Comarcal)
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3.4 EL SISTEMA DE SEGUIMENT I LA SEVA GESTIÓ
Una vegada definit el sistema d’indicadors passarem a definir el sistema
de seguiment i l’obtenció de les dades. El procés serà gestionat, finançat i
liderat pel CILMA i la Diputació de Girona.

•

Pel càlcul dels indicadors municipals i comarcals es requerirà una entitat
de càlcul dels indicadors juntament amb un sistema informàtic de suport
que permeti emmagatzemar la informació (aquest ens pot ser
l’Observatori de Sostenibilitat, els Consells Comarcals o el CILMA
directament)

Gestionar (enviar, rebre, fer el seguiment i processar) un sistema
d’enquestes electròniques perquè els municipis i els consells
comarcals puguin introduir les dades sol·licitades (dissenyades en
aquest projecte)

•

Processar aquesta informació i integrar-la en format web.

Aquestes tasques es poden complementar amb l’elaboració dels informes
de sostenibilitat corresponents a partir de les dades generades per
aquests indicadors i desenvolupar campanyes per divulgar els resultats de
manera més accessible per a la gran majoria de la població.

Aquest càlcul es realitzarà una vegada cada any i consistirà en:
•

•

Actualitzar els indicadors des de les fonts no municipals accedint a
les diverses dades des d’aquestes fonts o sol·licitant-les
directament a l’IDESCAT i a la resta d’institucions que són fonts de
les dades dels indicadors (veure fonts en els quadres d’indicadors)

El sistema d’indicadors i la seva actualització es podrà visualitzar des de la
web del CILMA o de la Diputació de Girona, el que requerirà l’organització
d’un espai adequat per aquesta visualització i consulta “on line” que
caldrà dissenyar.

Introduir aquestes dades en un sistema d’emmagatzematge i
organització de les dades (Base de dades) ja elaborat.
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Figura 19: Esquema del sistema de seguiment dels indicadors municipals i comarcals amb les institucions participants.
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3.5 EL PRESSUPOST DEL SEGUIMENT

El càlcul dels indicadors es farà en funció de la seva periodicitat. Existeixen dos nivells de periodicitat, una sèrie d’indicadors que es poden calcular cada any
ja que les seves variacions són anuals (veure Taula 15 i 16) i d’altres que les seves variacions es produeixen en un període de temps major i dels que es pot
fer el càlcul cada quatre anys coincidint amb els períodes electorals.
Indicadors

Municipals

Comarcals

Anuals

23

22

Quadrianuals

9

7

Totals

32

29

Totals
45
16

61

Taula 15: Organització en funció de la seva temporalitat dels indicadors municipal i comarcals del sistema de seguiment proposat.

Com podem veure en la taula 15 hi ha 45 indicadors (23 municipals i 22 comarcals) que es poden calcular anualment i 16 indicadors (9 municipals i 7
comarcals) que es calcularien cada quatre anys.
Això suposa un càlcul anual per 192 municipis (que són els que a hores d’ara disposen d’agenda 21 local) de 4.416 indicadors municipals i 176 comarcals que
es poden calcular anualment si s’escau, i de 1728 indicadors municipals i 56 indicadors comarcals que es calcularan cada quatre anys.
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Pressupost per 192 municipis, que són els que a hores d’ara disposen d’agenda 21 local i 8 comarques (sense incloure l’IVA):
Any 1

Any 2

Any 3

Any 4

Indicadors anuals

6.424

6.424

6.424

6.424

indicadors quadriennals

4.248

Informe de sostenibilitat

3.000

3.000

3.000

3.000

Total

13.672

9.424

9.424

9.424

Taula 16: Pressupost anual en un quadrienni per 180 municipis

Pressupost per 221 municipis i 8 comarques (sense incloure l’IVA):
Any 1

Any 2

Any 3

Any 4

Indicadors anuals

7.338

7.338

7.338

7.338

indicadors quadriennals
Informe de sostenibilitat

4.857
3.000

3.000

3.000

3.000

15.195

10.338

10.338

10.338

Total

Taula 17: Pressupost anual en un quadrienni per 221 municipis
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Cal dir que l’informe anual pot prendre un caire temàtic i es pot
aprofundir cada any en un tema en concret encara que la bateria
d’indicadors siguin sempre les mateixes. Aquestes àrees temàtiques es
poden programar al final de cada informe d’any en any:

Aquí s’han proposat quatre temes exemples que poden ser discutits i
modificats en funció de les prioritats del moment. Tots aquests temes
s’analitzaran a partir d’una perspectiva de les comarques de Girona i
escollint alguns indicadors que ens informin de la seva dinàmica i
evolució.

Àrees Temàtiques possibles:
• L’energia i el canvi climàtic.
• L’economia verda com a font d’ocupació a les nostres comarques
• La gestió de la biodiversitat i els espais protegits.
• La gestió institucional cap a la sostenibilitat

La visualització dels indicadors es podria fer des de la web més adient: del
CILMA, de la Diputació de Girona o des de l’Observatori de la
Sostenibilitat de les Comarques Gironines.

:
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ANNEX: FITXES DE SEGUIMENT DE PLANS D’ACCIÓ I INDICADORS DELS
MUNICIPIS
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