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1. Introducció i antecedents 
 

1.1. Motivació del Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat 
 
L’any 2005 a Blanes es varen iniciar els treballs per a l’elaboració de l’Agenda 21 
Local (AG21L) del municipi. El procés d’Agenda 21 s’ha desenvolupat en diferents 
fases dels quals n’han sorgit els documents d’anàlisi i diagnosi, i que han servit de 
base per a elaborar aquesta proposta de Pla d’acció Local cap a la Sostenibilitat 
(PALS) de Blanes.  
 
El PALS és un document programàtic que defineix les polítiques i actuacions que 
s’han d’impulsar al municipi per tal d’assolir un desenvolupament més sostenible. 
Els objectius bàsics del Pla són els següents:  

 
• Donar al municipi de Blanes elements de coneixement per a poder desenvolupar 

de manera programada polítiques que integrin els aspectes ambientals 
territorials, econòmics i socials seguint els principis d’un desenvolupament 
sostenible. 

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

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

• Establir una sèrie d’actuacions amb prioritats definides, per impulsar el 
desenvolupament ambiental del territori tenint en compte el context 
supramunicipal i el suport institucional necessari per tal de poder executar el 
procés amb garanties d’èxit. 

 
Aquest document està estructurat en diferents apartats. L’apartat 2.1 situa al lector  
en el camí cap al desenvolupament sostenible que han endegat molts municipis i 
territoris com Blanes; l’apartat 2.2 explica què és el que entenem per 
desenvolupament sostenible i els avantatges que suposa endegar un procés 
d’aquestes característiques alhora de planificar un territori. L’apartat 3 introdueix de 
manera sintètica els resultats i conclusions de la diagnosi ambiental (diagnosi 
tècnica i conclusions de la sessió de participació) i vol ser l’enllaç entre la diagnosi i 
el document propositiu (PALS). Tot l’apartat 4 es dedica a la proposta de Pla d’Acció 
Local de Blanes, amb el conjunt d’accions que contempla ordenades i agrupades en 
programes i línies estratègiques i que recull les aportacions fetes en les sessions de 
participació pública. Aquesta proposta de Pla es donarà per definitiva una vegada 
s’hagi consensuat i aprovat pel Ple de l’Ajuntament. 
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D’altra banda, aquest PALS anirà acompanyat d’un Pla de seguiment que 
incorporarà un sistema d’indicadors i l’estratègia de seguiment de la implantació 
d’aquest pla. L’ànim d’aquest Pla és el de ser una eina útil per tots aquells que en 
els propers anys han d’influir en el desenvolupament d’aquest territori. 
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2. El camí cap un desenvolupament sostenible 
 

2.1. Una mica d’història 
 
L’any 1972, la Conferència sobre el Medi Humà de les Nacions Unides celebrada a 
la ciutat d’Estocolm va marcar l’inici d’una època en plantejar per primer cop la 
determinant pressió que les economies contemporànies exercien sobre el medi 
ambient i els recursos naturals, amb efectes especialment manifestos als països 
més industrialitzats. Des d’aleshores és un fet progressivament assumit per les 
societats i els seus governs que l’acció de l’home altera l’entorn de forma 
significativa, i que el creixent consum –sovint malbaratament– de matèries primeres 
posa en qüestió el futur de la humanitat. Els interrogants sobre l’esdevenidor 
augmenten a mesura que es fa manifest que els mecanismes del mercat són 
incapaços de regular la protecció d’un bé que és considerat d’interès públic, 
condició bàsica de la vida i l’activitat sobre la terra. 
 
L’informe “El nostre futur comú” –més conegut també com informe Brundtland– 
publicat l’any 1987, donà l’impuls definitiu al principi del desenvolupament 
sostenible. A partir d’aquell moment l’idea de la sostenibilitat s’aniria universalitzant 
com a referent en totes les polítiques mediambientals i de creixement econòmic. 
 
El debat –certament fructífer– a l’entorn de l’informe Brundtland tingué com a 
principal conseqüència la històrica Conferència per al Medi Ambient i el 
Desenvolupament celebrada l’any 1992 a Rio de Janeiro. La Cimera de la Terra –així 
és com es popularitzà la Conferència de Rio– va constituir la reunió internacional 
més important realitzada fins aleshores, amb una participació total de 170 estats 
en les sessions oficials, així com de prop de 6.000 ONG’s de 189 països en la que 
fou cimera paral·lela, altrament dita Fòrum Global 92. A Rio, els debats i 
comunicacions es concretaren en convenis sobre el canvi climàtic i la diversitat 
biològica, així com declaracions sobre el medi ambient i el desenvolupament, els 
principis relatius als boscos i l’anomenada Agenda 21, aquests tres últims 
documents amb valor de resolucions de l’ONU. 
 
De la Cimera per la Terra en va sorgir l’Agenda 21, que incideix en les polítiques i 
estratègies que els països han d’emprendre en l’àmbit mundial cap el 
Desenvolupament Sostenible, “...un desenvolupament que satisfaci les necessitats 
del present sense comprometre la possibilitat de les futures generacions per a 
satisfer les seves pròpies necessitats...”. L’Agenda 21 de la Conferència de Rio 
reconeix que difícilment podran dur-se a terme les transformacions necessàries per 
a la sostenibilitat del desenvolupament als seus diferents nivells, sense l’assumpció 
de tals objectius per part dels poders locals. 
 
L’any 1994 es va celebrar a Aalborg (Dinamarca) la Primera Conferència Europea de 
Ciutats i Pobles Sostenibles, on es va redactar la Carta d’Aalborg, que instava els 
municipis a iniciar, seguint la filosofia de l’Agenda 21 de la Cimera de la Terra, el 
procés de les Agendes 21 Locals per al desenvolupament sostenible d’aquests 
municipis.  
 
L’any 1996 tingué lloc a Lisboa (Portugal) la Segona Conferència Europea de 
Ciutats i Pobles Sostenibles, on donant continuïtat a la Carta d’Aalborg, es va 
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generar el document “De la Carta a l’acció” orientat a aprofundir el procés cap a 
l’elaboració de l’Agenda 21 Local. 

 
L’any 1997 es va constituir a Manresa, la Xarxa de Ciutats i Pobles Cap a la 
Sostenibilitat, impulsada per la Diputació de Barcelona. Tots els municipis catalans 
que la integren han adquirit el compromís de treballar i iniciar l’acció cap a 
sostenibilitat.  
L’any 1998 es signava La Carta de Tossa “Municipis costaners vers una gestió 
sostenible del litoral”, els municipis signataris, es comprometien a posar les bases 
per afavorir la progressió dels municipis costaners cap a escenaris de major 
sostenibililitat des del punt de vista de l'ocupació i ús del territori a partir d'una 
estratègia comuna en un marc d'intercanvi d'experiències i inquietuds. 
 
El febrer de l’any 2000 tingué lloc a Hannover (Alemanya) la Tercera Conferència de 
Ciutats i Pobles Sostenibles on, a partir de l’avaluació dels progressos en el camp 
de la sostenibilitat en molts municipis, es declara el compromís de seguir treballant 
en el camí del desenvolupament sostenible. 
 
L’Assemblea General de les Nacions Unides va celebrar el mes d’agost del 2002, 
una Cimera Mundial pel Desenvolupament Sostenible, 10 anys més tard de la 
Cimera de Rio, és a dir, 10 anys després del sorgiment de les agendes 21. La 
Cimera “Rio+10” es celebrà a Johannesburg, (Sud-àfrica), reuní caps d’estat i de 
govern que, al més alt nivell polític, reafirmaren l’adhesió de la comunitat mundial al 
Desenvolupament Sostenible i revisaren l’aplicació dels acords presos fa deu anys a 
la Cimera de Rio. 
 
Finalment, el juny de 2004 es celebrarà altra vegada a Aalborg, la quarta 
Conferència de Ciutats i Pobles Sostenibles. En aquesta conferència, que pren el 
nom d’Aalborg + 10,  s’avaluà els progressos i els obstacles per la implantació 
d’actuacions locals sostenibles.  
 
Fent un balanç d’aquests darrers anys podem valorar de manera positiva una 
progressiva generalització de la consciència social, l’esforç per a la regulació de les 
emissions o de protecció d’espais i altres recursos, i sobretot, l’inici d’actuacions 
proactives, marquen un procés de maduració en què el moviment sostenibilista va 
concretant propostes constructives per un futur més segur, més qualificat i més 
durable per a la humanitat. 
 
No obstant això, hi ha encara moltes ombres que mostren la incapacitat de la 
nostra societat per viure en harmonia amb el planeta. Així, es plantegen grans 
problemes planetaris com les desigualtats en la distribució de la riquesa, els 
conflictes socials, l’increment de l’efecte hivernacle i la destrucció de la capa d’ozó, 
la humanització del paisatge i la necessitat de preservar la biodiversitat, són alguns 
dels grans reptes que tenim a escala planetària. 
 
Les Agendes 21 Locals són ara per ara els instruments més vàlids per tal que les 
propostes i l’esperit de Rio siguin assumits per les comunitats ciutadanes. No 
debades són aquestes les que sobre el territori presenten una major homogeneïtat, 
tant des del punt de vista cultural com en hàbits i percepcions dels problemes que 
comparteixen. A banda de les autoritats locals com a impulsor del procés d’Agenda 
21, és del tot imprescindible comptar amb la participació d’un seguit d’agents 
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socials i econòmics per tal d’assolir amb èxit el procés de desenvolupament de 
l’Agenda 21 Local.  
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2.2.  Principis de sostenibilitat 
 
Caminar cap a un desenvolupament sostenible vol dir també aconseguir una 
transformació cultural de la societat, perquè aporta nous principis i valors que han 
de regir les relacions humanes i la seva interacció amb l’entorn.  
 
Per assolir un desenvolupament sostenible cal treballar per a la integració dels 
aspectes ambientals, territorials, socials i econòmics. 
 
 
 
 

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

 
Principi 1.1 de la Carta d’Aalborg 

 

“Nosaltres, ciutats i viles, comprenem que la idea de desenvolupament 
sostenible ens ajuda a fonamentar el nostre nivell de vida en la capacitat de 
sosteniment de la natura. Volem aconseguir justícia social, economies sostenibles 
i sostenibilitat ambiental. La justícia social haurà de basar-se necessàriament en 
la sostenibilitat econòmica i l’equitat, que requereixen sostenibilitat ambiental. 

 
Sostenibilitat ambiental vol dir mantenir el capital ambiental. Ens exigeix que el 

ritme amb què consumim materials renovables, com l’aigua i els recursos 
energètics, no excedeixi el ritme amb què els refan els sistemes naturals, i que el 
ritme al que consumim recursos no renovables no superi el ritme al que són 
substituïts per recursos renovables sostenible. Sostenibilitat ambiental també vol 
dir que el ritme amb què s’emeten contaminants no excedeix la capacitat de 
l’aire, l’aigua i el sòl d’absorbir-los i processar-los. 

 
A més, la sostenibilitat ambiental implica mantenir la biodiversitat, la salut 
humana i també la qualitat de l’aire, l’aigua i el sòl amb uns nivells suficients per 
sostenir per sempre la vida i el benestar dels éssers humans, i la vida animal i 
vegetal”. 
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Els principals objectius per a un desenvolupament sostenible són: 
 
à Un bon govern per al desenvolupament sostenible amb la participació de 
tothom 
 
Una política que posi la dimensió ambiental i la social al mateix nivell que 
l’econòmica en el disseny de les seves estratègies de govern, amb un caràcter 
preventiu i proactiu i fonamentada en la informació, la participació i la 
corresponsabilitat de tota la societat. 
 
à Una societat oberta, diversa, cohesionada, afavoridora de la igualtat 
d’oportunitats i amb identitat pròpia 
 
Una societat amb una cultura forta i un projecte de país integrador que garanteixi 
una estructura social -tant territorial com funcional- sostenible. 
 
à Una economia enfocada al benestar social i a la qualitat de vida 
 
Una economia que internalitzi els costos socials i ambientals i sigui, al mateix 
temps, dinàmica, oberta, competitiva, innovadora i el màxim de diversificada.  
 
à Una producció, un comerç i un consum més sostenibles  
 
Una responsabilitat compartida entre els productors, els comerciants i els 
consumidors per prevenir i minimitzar l’impacte ambiental de processos i productes i 
l’impacte social dels intercanvis. 
 
à Una gestió eficient i racional dels recursos naturals estratègics  
 
Una activitat humana fonamentada en l’estalvi, l’eficiència i el potencial del territori 
en especial pel que fa a l’aigua, l’energia i el sòl i les matèries primeres. 
 
à Un desenvolupament sostenible del territori  
 
Una estratègia per a cadascuna de les diverses grans realitats territorials -litoral, 
muntanya, espai rural i espai urbà- que garanteixi alhora el desenvolupament 
socioeconòmic i la qualitat del medi i que integri les diferents polítiques sectorials 
en un objectiu comú de sostenibilitat. 
 
à Un model de mobilitat més sostenible amb el menor impacte ambiental i 
social  
 
Una mobilitat del menor impacte ambiental basada en el mode de transport més 
sostenible en cada context territorial i temporal i en una aposta clara pel transport 
públic.  
 
à Una participació activa en la lluita contra el canvi climàtic i els seus 
efectes  
 
Una estratègia decidida per a la reducció de l’emissió de gasos amb efecte 
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d’hivernacle i per preparar el país per minimitzar el seu impacte econòmic i 
ambiental. 
 
à Una gestió que preservi l’entorn natural i la biodiversitat  
 
Unes polítiques sectorials que protegeixin i afavoreixin proactivament la diversitat 
biològica i unes bones pràctiques en cada àmbit d’activitat que amplifiquin les 
polítiques de conservació d’hàbitats i d’espècies. 
 
à Una política que fomenti la cooperació i la solidaritat per un món just, 
habitable i de les persones  
 
Unes relacions amb el món basades en la cooperació, la solidaritat, la justícia dels 
intercanvis i la minimització dels nostres impactes ambientals i socials en el món, 
en especial en l’àmbit mediterrani. 
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3. Resum de la diagnosi ambiental 
 
 
El Pla d’Acció Local cap a la Sostenibilitat de Blanes, és el document 
programàtic del procés d’Agenda 21 Local de Blanes que defineix les polítiques i 
actuacions ambientals que s’han d’impulsar en el municipi per tal d’assolir un 
desenvolupament sostenible. 
 
La formulació del Pla d’acció es realitza a partir de les principals conclusions de la 
diagnosi ambiental, que es compon d’una diagnosi tècnica complementada amb 
les conclusions del procés de participació pública. És per això que, abans 
d’entrar a detallar les accions del Pla d’acció s’ha cregut oportú introduir les 
principals conclusions de la diagnosi ambiental i les idees que a nivell estratègic 
hauria de contemplar el Pla d’acció ambiental. 
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ASPECTES DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL 
•  

ANÀLISI DEL TERRITORI 
 

Diagnosi tècnica 
• Oportunitats – punts forts • Amenaces – punts febles 

• S’ha avançat significativament en la 
protecció dels espais costaners 

• La protecció del patrimoni cultural, 
paisatgístic i ambiental es veurà reforçat 
pel Pla especial del patrimoni 

• La proximitat al mar i de l’entorn natural 
compensa en part el dèficit de zones 
verdes 

• S’ha creat una xarxa d’itineraris i 
senders senyalitzats per a vianants i 
bicicletes tot terreny 

• La coincidència de l’AG21L amb la 
revisió del POUM obre les portes a la 
resolució de molts dels problemes 
d’aquest vector. 

• Retrocés de la superfície agrícola i 
forestal 

• Manca d’estratègies de gestió dels 
espais naturals protegits 

• Impacte ambiental negatiu de les 
urbanitzacions de baixa densitat i de 
les àrees massa especialitzades 

• S’està donant un procés 
supramunicipal de conurbació no 
planificada 

• Relatiu dèficit de zones verdes i arbrat 
viari 

• Els barris perifèrics presenten dèficits 
històrics d’equipaments i espai públic 
de qualitat 

 
 
 
Diagnosi ciutadana  
 

- S’ha produït un creixement molt ràpid del municipi que està condicionant 
aspectes socials, econòmics i ambientals. Com per exemple una pèrdua de 
la qualitat de les relacions socials o un increment dels problemes de trànsit. 
S’està prioritzant el creixement quantitatiu abans que el qualitatiu. 

- Manca de zones verdes, especialment d’un gran parc. Al centre hi ha 
poques zones verdes i espais relació. El manteniment de les zones verdes es 
considera deficitari tot i que en el seu estat de conservació hi té molt a 
veure la manca d’educació i el poc civisme d’una part de la ciutadania. 

- Illa Isosaki: aquesta iniciativa ha fracassat, però tot i així, manca un projecte 
d’aquest tipus però que ajudi a revitalitzar la ciutat i dotar-la d’un element 
emblemàtic. 



 

Agenda 21 Local de Blanes 
Pla d’Acció Local cap a la Sostenibilitat 

11 

 
SISTEMES NATURALS 

 

Diagnosi tècnica 
• Oportunitats – punts forts • Amenaces – punts febles 

• Gran diversitat d’ambients que 
sustenten una elevada biodiversitat 

• Representació de diversos hàbitats 
d’interès comunitari 

• Elevat potencial ecològic de la Tordera 

• La zona dels tres turons té un valor 
ecològic assenyalat 

• El Catàleg d’espais d’interès natural i 
paisatgístic de la Costa Brava posa en 
valor el sòl no urbanitzable de Blanes 

• Trams alts de les rieres força ben 
conservats 

• El Pla especial de protecció del 
patrimoni protegeix específicament els 
cursos fluvials i la seva àrea d’influència 

• Es conserven possibles connectors 
ecològics a nivell local i supramunicipal 

• El nombre d’implantacions en el sòl no 
urbanitzable és relativament baix 

  

• Els hàbitats més rellevants són els que 
es troben més amenaçats 

• L’estat de conservació de la Tordera és 
pèssim 

• Possible pas de noves infraestructures 
de transport pel medi natural 

• L’estat de conservació dels espais 
naturals periurbans és relativament 
dolent 

• Pèrdua de sorra a les platges, 
agreujada per l’acció antròpica 

• Les infraestructures i les urbanitzacions 
representen les principals barreres 
ecològiques 

• Inexistència d’una estratègia clara de 
gestió del paisatge 

• Progressiva extensió de la superfície 
d’hivernacles en el sòl agrícola 

 
Diagnosi ciutadana  
 

- Pinya de Rosa: Un cop garantida la seva preservació, manca una gestió 
adequada de l’espai encaminada a la seva conservació i recuperació. 

- El Vilar està una mica abandonat i caldria potenciar la seva conservació. 

- Hi ha un cert desconeixement de la fauna local. 

- El possible pas per Blanes del desdoblament de la N-II, pot tenir efectes 
negatius sobre el Vilar i Sant Daniel, pel que es reclama la realització 
d’estudi d’impacte ambiental. 

- Es considera que el període de funcionament de les dutxes de la platja 
s’hauria d’ampliar, coincidint amb l’inici i final de l’època de bany. 
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RISCOS AMBIENTALS 

 

Diagnosi tècnica 
Oportunitats – punts forts Amenaces – punts febles 

• El municipi acondicia periòdicament les 
seves lleres, minimitzant d’aquesta 
manera el risc d’avingudes. 

• Blanes disposa d’una ordenança 
municipal reguladora de l’execució de 
les franges exteriors de protecció de 25 
m d’amplada. 

• Blanes disposa d’una ordenança per a  
actes de focs. 

• No hi ha cap emplaçament a Blanes 
inclòs en l’Inventari de Sòls 
Contaminats de Catalunya.  

• Blanes se situa en la zona d’intensitat 2 
(baix-moderat) del mapa de zones 
sísmiques de Catalunya. 

• El risc per transport de mercaderies 
perilloses en el municipi està considerat 
baix. 

• El municipi disposa de Pla de Protecció 
Civil i de plans d’actuació municipal per 
a emergències a les platges i per 
concurs internacional de focs. 

• Segons el pla INUNCAT Blanes es 
considera un municipi amb risc 
moderat d’inundació. 

• Segons el pla INFOCAT, Blanes es 
considera  un municipi amb perill 
d’incendi. 

• Segons el pla SISMICAT Blanes 
presenta una intensitat sísmica ≥VII 
(zona intensitat 2 segons mapa de 
zones sísmiques a Catalunya).  

• Blanes presenta problemes d’estabilitat 
de talussos. 

• En el municipi hi ha una empresa 
inclosa en el Catàleg d’Activitats 
Industrials Potencialment Contaminants 
de l’Atmosfera (CAPCA). 

• El municipi està designat com a zona 
vulnerable en relació a la contaminació 
de nitrats procedents de fonts agràries 
(Decret 476/2004). 

• Segons el Decret 328/1988 d’11 
d’octubre, Blanes està inclòs en la 
relació d’aqüífers protegits. 

• El municipi ha d’elaborar els Plans 
d’Actuació Municipal per a riscos 
especials. 

 
 
Diagnosi ciutadana  
 

- Es detecta risc d’esllavissades, i una manca d’atenció en aquest sentit en 
determinades zones (Per exemple els Padrets). 

- Es posa de manifest el risc d’incendi forestal a les zones envoltades de 
masses forestals, pel que pren rellevància el manteniment de la zona 
perimetral de seguretat a les urbanitzacions i la col·locació d’hidrants a tota 
la població. En aquest sentit, es remarca l’increment del risc d’incendi al 
Vilar que pot significar la construcció de noves infraestructures. 
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MOBILITAT I TRANSPORT 

 

Diagnosi tècnica 
Oportunitats – punts forts Amenaces – punts febles 

• L’Ajuntament disposa d’un estudi de 
mobilitat i un altra d’accessibilitat que 
ofereixen molta informació i propostes 
d’actuació. 

• Bona dotació de transport públic. 

• Baix índex de vehicles per habitant. 

• S’han començat a aplicar mesures de 
moderació del trànsit i millores en 
l’accessibilitat. 

• Les dimensions i topografia del municipi 
afavoreixen els desplaçaments a peu o 
en bicicleta. 

• Existeix una proposta de xarxa de carrils 
bici que s’està executant 
progressivament. 

• Dèficit de transport públic durant la 
temporada baixa turística. 

• Disminució progressiva del grau 
d’autocontenció municipal. 

• Necessitat d’un servei de transport 
públic integrat amb els municipis de 
l’àrea urbana. 

• Clar predomini del vehicle privat, fins i 
tot en els desplaçaments interns. 

• Configuració de molts carrers 
inadequada al seu entorn o al seu ús. 

• Dèficit de places d’aparcament. 

• No existeix una xarxa de vialitat per a 
vianants o bicicleta. 

 

Diagnosi ciutadana  
 

- Transport públic: Es considera bo a nivell intern, tot i que caldria adaptar els 
horaris i les freqüències, sobretot envers la perifèria, els municipis de 
l’entorn immediat i determinades activitats d’oci: p. ex. Cinemes.  

- Caldrà preveure l’arribada en transport públic fins a la ciutat esportiva.  

- Es donen problemes puntuals de transit per l’ocupació dels carrils bus o per 
vehicles que aparquen en doble fila. 

- La zona industrial presenta elevats nivell de trànsit, pel que caldria 
potenciar, en la mesura del possible, la sortida per la carretera de la 
Malgrat. 

- A l’aparcament del Passeig de Mar la tarifació no es realitza per minuts. A 
banda, no està adaptat a persones amb mobilitat reduïda (manquen 
ascensors) 

- Es considera que la comunicació amb Girona és deficitària, ja sigui en tren o 
bus, sobretot els caps de setmana. 

- Mala accessibilitat als autobusos (esglaons molt alts). 

- Autobusos que van a l’hospital tenen la parada molt lluny de l’edifici 
hospitalari. Actualment paren a la carretera, la qual cosa obliga als usuaris a 
haver de caminar certa distància fins al mateix. 

- Es valora positivament que, durant les fires, es mantinguin sempre lliures els 
accessos a la platja. 

- Caldria regular la circulació de quads per la via pública. 
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- Sortides de pluvials directament a sobre de la vorera, generant incomoditats 
i perill de relliscades per als vianants.  

- El vehicle ha guanyat la partida al ciutadà. És exagerat que el 56% dels 
desplaçaments interns es facin en vehicle privat. 

- Els accessos des de Lloret estan cada cop més col·lapsats pel que es posa 
de manifest la necessitat de potenciar el transport públic, fins i tot el tren.  

- L’increment de dimensions dels camions que subministren el mercat del 
Passeig de Dintre obliga a altres vehicles a circular en direcció contrària amb 
el risc que això comporta. 
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BALANÇ D’AIGUA 

 

Diagnosi tècnica 
Oportunitats – punts forts Amenaces – punts febles 

• Les captacions municipals estan 
degudament legalitzades. 

• A Blanes els consums unitaris d’aigua 
es troben per sota dels 200 l/hab.dia 
(dotació que es considera habitual per 
a estudis d’abastament). 

• Descens en els darrers anys del volum 
d’incontrolats a la xarxa de proveïment 
municipal. 

• L’EDAR de Blanes treballa per sota de 
la seva capacitat de tractament. 

• Els fangs generats per l’EDAR són aptes 
per a reaprofitament agrícola. 

 

• Poca diversificació de les fonts de 
subministrament municipal. 

• Problemes de salinitat en els pous 
municipals. 

• El pou que abasta a la urbanització de 
Mas Guelo presenta concentracions 
elevades de nitrats. 

• La urbanització de Mas Guelo no està 
connectada a les xarxes d’abastament i 
sanejament municipal. 

• En el municipi hi ha un destacat 
nombre d’autoritzacions d’abocament a 
llera pública. 

• La presència de fosses sèptiques pròpia 
dels habitatges  no connectats a la 
xarxa de sanejament, es consideren 
possibles focus de risc de contaminació 
de sòls i aigües. 

 
Diagnosi ciutadana  
 
No es realitzen aportacions sobre aquest tema al fòrum ciutadà 
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CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA 

 

Diagnosi tècnica 
Oportunitats – punts forts Amenaces – punts febles 

• Predominança de l’ús de gas natural 
com a combustible 

• No es detecten problemes específics de 
qualitat atmosfèrica 

• La proximitat al mar afavoreix la 
dispersió dels contaminants 

• Inexistència de dades reals de qualitat 
de l’aire 

• Poc control dels focus d’emissió 
industrials 

• La mobilitat urbana principal font 
d’emissió de contaminants 

• Capacitat restringida per a acollir nous 
focus emissors d’òxids de nitrogen 

 
 
Diagnosi ciutadana  
 
No es realitzen aportacions sobre aquest tema al fòrum ciutadà 
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SOROLL 

 

Diagnosi tècnica 
Oportunitats – punts forts Amenaces – punts febles 

• En breu es disposarà del mapa acústic, 
el mapa de capacitat acústica i d’una 
proposta d’ordenança de soroll 

• No es detecten problemes greus per 
soroll, llevat de casos puntuals 

• Existeix una clara divisió territorial en 
funció de les problemàtiques per soroll 

• Una part important de la població 
percep el soroll com un problema en 
els seus habitatges 

 
 
Diagnosi ciutadana  
 

- Es denuncien problemes de soroll per les motos que circulen per la via 
pública. Es proposa potenciar els controls policials i realitzar revisions 
periòdiques de soroll als vehicles. Igualment, problemes de disseny en els 
embornals també generen problemes per soroll quan són trepitjats pels 
cotxes.  

- Caldria regular el soroll durant les fires per evitar problemes de contaminació 
acústica. Així mateix, no s’hauria de permetre que els altaveus de les 
barraques estiguin encarats cap als edificis. Igualment es denuncien 
problemes generats per la música de les terrasses. 
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RESIDUS 

 

Diagnosi tècnica 
Oportunitats – punts forts Amenaces – punts febles 

 
• Estabilització i lleu disminució de la 

producció dels residus municipals tot 
i l’augment de la població. 

 
• Correcta planificació del servei de 

recollida de residus. 
 

• La deixalleria municipal té una forta 
potencialitat per millorar els índex de 
recollida selectiva. 

 
• El 70% dels residus industrials 

declarats es concentren en 
2indústries, fet que facilita el seu 
control i gestió correctes. 

 
• Bon instrument pel control dels 

abocaments de runes i residus de la 
construcció a través de la 
reglamentació de l’ordenança 
municipal creada a l’efecte. 

 

 
• Baixos índex de recollida 

selectiva,molt per sota dels objectius 
fixats pel propi Departament de Medi 
Ambient i Habitatge. 

 
• Baix percentatge de la població 

cobert per la recollida selectiva de la 
matèria orgànica. 

 
• Important efecte de la població 

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

 

 
Diagnosi ciutadana  
 

- Existeix disparitat d’opinions, però al final es conclou que és correcte que els 
empresaris paguin per a fer servir la deixalleria. En aquest sentit, es troba a 
faltar un servei de deixalleria mòbil, donat que l’actual es troba allunyada.  

- Bona part del problemes de brutícia i els baixos nivells de recollida selectiva 
es deuen a la manca de conscienciació i d’educació de la població, tot i que 
també s’aposta per un major control i vigilància per part de l’administració. 

- Manquen contenidors de residus per a la recollida selectiva, per tal de tenir-
los més a prop. S’ha de preveure la reposició de les baixes en els 
contenidors. 

- L’abandonament de trastos vells a la via pública representa un important 
problema estètic i de vialitat. 

- La recollida porta a porta genera alguns problemes al passeig de dintre, on 
alguns establiments, pel seu horari, treuen les bosses abans de l’hora 
prevista. 

- Problemes d’olors per la pèrdua dels sobreeixidors dels camions que venen 
del port i circulen pel Passeig de Mar. 

- Manca d’educació ambiental sobre la recollida selectiva. 
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ESTRUCTURA ENERGÈTICA 

 

Diagnosi tècnica 
Oportunitats – punts forts Amenaces – punts febles 

• Consum energètic global moderat 

• Política municipal adreçada cap a un 
major control de la despesa i contenció 
del consum energètic 

• El consum energètic destinat a 
enllumenat públic no és elevat 

• Creixement continuat del consum 
energètic 

• Augment ininterromput de la despesa 
energètica  en enllumenat públic 

• Baix grau d’introducció de les energies 
renovables 

• Inexistència de mesures de prevenció 
de la contaminació lumínica 

 
 
Diagnosi ciutadana  
 
No es realitzen aportacions sobre aquest tema al fòrum ciutadà 
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ASPECTES DE SOSTENIBILITAT ECONÒMICA 
 

Diagnosi tècnica 
Oportunitats – punts forts Amenaces – punts febles 

• El PIB i la RBFD per habitant del La Selva és 
respectivament d’un 5% i un 10% superior al 
català. 

• Gairebé la tercera part de la mobilitat laboral 
externa de Blanes té per destí Lloret de Mar i 
Malgrat de Mar, municipis els quals disposen 
d’oferta de transport públic col·lectiu interurbà. 

• En els darrers 10 anys, la taxa d’atur s’ha 
reduït a menys de la meitat. 

• Blanes compta amb una Agència de 
Desenvolupament Local (ADL) que disposa de 
diferents recursos adreçats a dinamitzar el teixit 
empresarial.  

• Una xarxa empresarial dominada per la petita 
empresa. Quasi el 90 % dels llocs de treball 
localitzats a Blanes es troben en petites i 
mitjanes empreses. 

• L’Ajuntament està treballant en la creació d’un 
Consell Econòmic i Social. 

• L’any 2005 l’Ajuntament ha presentat un pla 
de qualitat turística en col·laboració dels 
comerços i empreses de serveis de la zona 
comercial del centre del municipi i la zona més 
turística de Blanes. 

• Es disposa de dos estudis sobre el municipi: un 
estudi socioeconòmic i un altre sobre el sector 
turístic del municipi. 

• El Centre d’Estudis Avançats de Blanes és un 
element important per a la ciutat que cal 
potenciar. 

• Gran dinamisme del sector associatiu 
comercial del municipi amb nombroses 
actuacions per a la promoció i millora del 
sector. 

• L’índex d’autocontenció de Blanes a l’any 1996 
era del 61,6%, mentre que a l’any 1986 era 
del 72,6%.  

•  La taxa d’activitat masculina és del 62,9% (1,7 
punts inferior a la provincial), mentre que la 
femenina és del 37,8% (més de cinc punts per 
sota de la provincial). 

•  La taxa d’atur masculina se situa en un 
3,22%, mentre que la femenina és del 8,07%. 
El 90 % de les persones que estan a l’atur 
tenen un nivell acadèmic baix o molt baix i 
pertanyen al sector serveis.  

• Blanes compta amb el 17,9% del conjunt de 
llocs de treball localitzats a la comarca, mentre 
que acull el 26% de la població. 

• El sector de la construcció té un fort pes 
específic a Blanes. Es tracta d’un sector molt 
variable (amb moment com l’actual que es 
troba sobredimensionat) i amb baix valor afegit 
(baix valor tecnològic). 

• El municipi no compta delegació de Cambres 
de comerç. 

• En els darrers 10 anys s’observa un cert 
estancament de l’activitat industrial. Hi ha una 
escassetat de sòl que es tradueix en preus 
molt elevats. 

• Dins la trama urbana, hi ha algunes indústries 
que desenvolupen una activitat força 
incompatible amb l’ús residencial que les 
envolta. 

• Dependència del sector turístic en l’estructura 
econòmica de la ciutat i existència d’un model 
turístic amb clars símptomes d’esgotament.  

 

 

 
Diagnosi ciutadana 
  

- L’agricultura i la pesca, activitats tradicionals del municipi, estan en 
retrocés. 
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ASPECTES DE SOSTENIBILITAT SOCIAL 
 

Diagnosi tècnica 
Oportunitats – punts forts Amenaces – punts febles 

  
Població 

• Població censada en constant 
creixement i relativament jove 
comparada amb la resta del territori. 

• Territori altament densificat, potenciant 
un model de ciutat compacte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Habitatge 
  

• Percentatge d’habitatge protegit molt 
elevat. 

• Un 94,95% del nombre d’habitatges 
compten amb un grau de conservació 
bo. 

• Augment de les primeres residències 
respecte a les segones. 

• Creixement de la construcció similar al 
creixement de la població. 

  
Població 

• Important població flotant que 
augmenta les necessitats de serveis 
municipals (recollida de residus i neteja 
viària o de platja, per exemple). 

• Tendència generalitzada d’envelliment 
de la població censada i augment de les 
necessitats socials i sanitàries adreçats 
a aquest segment de població. 

• Alt creixement de la població, 
especialment degut a la immigració, pel 
que cal un augment constant dels 
serveis, i de polítiques d’integració. 

• Districtes amb percentatges de la 
població nascuda a l’estranger força 
elevats (superiors al 30%) el que pot 
crear dificultats d’integració. 

 
Habitatge 
  

• La manca de zones verdes, el soroll i la 
neteja viaria, principals problemes 
percebuts. 

• Preu de l’habitatge en constant 
augment, molt per sobre de l’IPC. 
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ASPECTES DE SOSTENIBILITAT SOCIAL 
 

Diagnosi tècnica 
Oportunitats – punts forts Amenaces – punts febles 

 
Salut i protecció social 

• Posada en marxa del segon CAP a 
Blanes. 

• Existència de serveis especialitzats en 
salut (Hospital d’aguts i sociosanitari).  

 
Educació 
 

• Oferta educativa de 0 a 18 anys suficient 
, tot i la necessitat constant d’ampliació 
dels equipaments escolars. 

• Iniciatives per a la cohesió social: els 
Plans Educatius d’Entorn. 

• Bona oferta pels alumnes amb 
necessitats educatives especials i amb 
molt baix rendiment escolar. 

 
Cultura 

• Important teixit associatiu en el municipi, 
especialment pel que fa a Associacions 
de Veïns. 

• Importància supramunicipal de la 
biblioteca comarcal. 

• Oferta de mitjans comarcals privats i 
municipals. 

• Propera construcció de la zona esportiva 
de Mas Cuní. 

 

 
Salut i protecció social 

• Possible manca de recursos humans i 
econòmics pels serveis socials per tal de 
fer front a les problemàtiques amb 
tendència a l’alça. 

  
Educació 
 

• Necessitat d’ampliar els recursos 
escolars davant de la creixent arribada de 
població escolar nouvinguda. 

• No existeix cap centre de formació 
superior al municipi.  

• Educació ambiental correcta però 
millorable. 

 
 
 
Cultura 

• Oferta cultural no excessivament àmplia i 
concentrada en mesos puntuals. 

• Pàgina web municipal millorable. 

 

 
Diagnosi ciutadana  
 

- Es considera que hi ha un dèficit d’habitatges de protecció oficial per tal de 
garantir el dret a l’emancipació dels joves. Igualment, es reclamen més 
places en residències per a la tercera edat. 

- Es considera que hi ha una bona oferta d’equipaments escolars de primària, 
tot i que manquen escoles bressol municipals. 

- Manca d’activitats juvenils i dinamitzadors. Caldria potenciar el Centre 
Juvenil del municipi. 
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- No es percep una manca de seguretat ciutadana, però és necessari un 
major control contra les actituds incíviques. Es posa de manifest que s’estan 
detectant problemes per tràfic de drogues a la sortida dels instituts. 

- Es considera que hi ha poca integració de la immigració i que caldria 
potenciar les polítiques d’integració i foment de la convivència. 

- Es considera inadequada la ubicació i condicions de seguretat actuals de la 
mesquita de la carretera de la Tordera. 

 



Document III: Pla d’Acció Local 
Agenda 21 Local de Blanes 

24 



 

Agenda 21 Local de Blanes 
Pla d’Acció Local cap a la Sostenibilitat 

25 

 
 

4. Metodologia 
 

4.1. Elaboració del PALS 
 
El Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat de Blanes, és un document elaborat de 
forma integral, transversal i participativa. 
 
- Integral: perquè planteja de manera global un conjunt d’estratègies i 

actuacions que han de fer avançar Blanes cap un desenvolupament sostenible. 
- Transversal: perquè afecta tant a l’Ajuntament com a les entitats, institucions i 

sectors amb major capacitat d’intervenció al municipi, amb una clar sentit de 
cooperació entre el sector públic i privat. 

- Participativa: perquè la implicació dels diferents agents es considera un 
element més en el procés per a obtenir la implicació dels diferents actors i per 
assolir els objectius plantejats. 

 
Així doncs, les actuacions que es proposen al PALS sorgeixen a partir de l’anàlisi de 
la situació actual, i del treball en comú tant amb l’Ajuntament com amb d’altres 
agents locals implicats, així com amb la ciutadania. A partir d’aquí s’elabora un 
document que s’estructura jeràrquicament en objectius, programes d’actuació i 
accions: 
 
- Objectius: Es defineixen un seguit d’àmbits d’actuació generals que marquen 

quina ha de  ser la política ambiental a desenvolupar al municipi de Blanes 
- Programes d’actuació: Són els camps concrets d’actuació de cada línia 

estratègica. 
- Accions: Són els projectes, treballs i actuacions concretes que el PALS proposa 

dur a terme. És en aquest camp on s’entra al màxim detall que desenvolupa el 
Pla. 

 
Les accions es defineixen tenint en compte un horitzó temporal d’uns 12 anys, tot i 
que es tracta d’un document dinàmic basat en un feed back constant i, òbviament, 
caldrà revisar periòdicament el Pla d’Acció Ambiental per a la Sostenibilitat de 
Blanes per tal d’adaptar-lo als canvis que s’aniran produint al llarg del temps. 
 
Les accions es defineixen mitjançant unes fitxes estandarditzades. Cadascuna de les 
fitxes detalla la línia estratègica i el programa d’actuació on s’emmarca cada acció, 
incloent una descripció detallada de l’acció –amb informació gràfica i exemples allà 
on és possible- i una valoració sobre diversos aspectes relacionats amb l’aplicació 
de l’acció (Grau de prioritat, terminis d’implantació, període d’execució, interrelació 
amb d’altre accions, cost econòmic, fonts de finançament, entitat responsable-
promotor, altres organismes implicats, estat d’execució i els indicadors de 
seguiment associats).  
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Acrònims utilitzats en el Pla d’Acció Ambiental per a la Sostenibilitat de Blanes: 
 

AjB Ajuntament de Blanes 

AB Aigües de Blanes 

AC Associacions de comerciants 

ACA Agència Catalana de l'Aigua 

AG Agricultors 

AjV Ajuntaments veïns 

AHVB Associació d’Hostaleria de la vila de Blanes 

ARC Agència de residus de Catalunya 

AV Associacions de veïnes i veïns 
BM Brigada Municipal 

CCB Consorci de la Costa Brava 

CCS Consell Comarcal de la Selva 

CE Centres d'Ensenyament 

CEAB Centre d’Estudis Avançats de Blanes 

CEIS Consell econòmic i social 

DARP Departament d'Agricultura Ramaderia i Pesca de la Generalitat  

DDGI Diputació de Girona 

DE Departament d’Esports 

DEF Departament d'Economia i finances de la Generalitat 

DEOP Departament d’Enginyeria i Obra Pública 
DHI Departament d’Hisenda i Intervenció 

DMAH Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat 

DPTOP Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat 

DRT Departament de Recursos Tecnològics 

DSP Departament de Serveis Personals 

DTI Departament de Treball i Indústria de la Generalitat 

DU Departament d’Urbanisme 

El Entitats locals 

ICAEN Institut Català de l'Energia 

IDAE Instituto para la diversificación y el ahorro de la energía 

MCM Mitjans de Comunicació Municipals 
MMA Ministeri de Medi Ambient 

NJ Negociat de Joventut 

NS Negociat de Salut 

PE Promoció Econòmica 

PL Policia Local 

RENFE Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles 

RCRT Regidoria de Cultura i Recursos Tecnològics 

RESC Regidoria d'Esports Solidaritat i Cooperació 

RMAOP Regidoria de Medi Ambient, Obres Públiques i Serveis Socials 

RGM Regidoria de l'Àrea de Govern Municipal 
RHP Regidoria d’Hisenda i Patrimoni 

RPEPC Regidoria de Promoció Econòmica i Participació Ciutadana 

RSE Regidoria de Salut Pública i Educació 

RSMBO Regidoria de Serveis Municipals i Brigada d'Obres 

RUMC Regidoria d'Urbanisme i Mitjans de Comunicació 

SMA Servei de Medi Ambient 

SP Sector privat 

XCT Xarxa de custòdia del territori 
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Es detallen a continuació, els aspectes de valoració que s’inclou a cada fitxa (veieu 
la figura d’exemple): 
 

- Grau de prioritat (1): Indica l’ordre en que s’han de portar a terme les accions 
en un mateix termini de temps. Es valora a tres nivells de prioritat: alta, mitjana i 
baixa 

- Termini d’implantació (2): Valora l’horitzó temporal de la realització de l’acció 
(en cas d’accions puntuals) o d’implantació (en cas de tractar-se d’accions 
continues o periòdiques). Es diferencien tres terminis d’execució/implantació: 
Curt (de 0 a 4 anys), mig (de 5 a 8 anys) i llarg (de 9 a 12 anys). 

- Període d’execució (3): Aquest camp descriu l’impacte temporal de les 
accions, diferenciant aquelles que són d’aplicació puntual, les que s’apliquen de 
forma continuada o periòdica o, en el cas de les que requereixen de treballs 
previs, la duració d’aquests. 

- Interrelació amb d’altres accions (4): Per tal de facilitar la visió de conjunt 
del Pla estratègic, s’enumeren a cada fitxa altres accions que hi estan 
relacionades 

- Cost econòmic (5): Determina de manera aproximada la inversió econòmica 
necessària per tal de dur a terme l’acció proposada 

- Fonts de finançament (6): Identifica aquells organismes públics o privats que 
poden contribuir econòmicament al desenvolupament de les accions 

- Entitat reponsable-promotor (7): Identifica l’entitat que té competències per a 
portar a terme l’acció. En algunes accions l’Ajuntament pot fer poc més que de 
mediadora o impulsora, mentre que en d’altres, n’és el principal responsable. 
Aleshores, s’estableix quin és el departament o servei municipal responsable del 
desenvolupament de l’acció. 

- Altres organismes implicats (8): Especifica els organismes, públics o privats, 
que poden participar en el desenvolupament de les accions.  

- Estat d’execució (9): S’identifica  en aquest apartat el grau de 
desenvolupament de cada acció en el moment de presentar el Pla estratègic i 
en les seves revisions futures. 

- Indicadors de seguiment (10): Es tracta del sistema d’indicadors que s’ha 
definit per tal de poder valorar com va evolucionant en el temps l’aplicació del 
PALS un cop aprovat (veieu apartat corresponent al Pla de seguiment d’aquest 
mateix document). 
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Exemple de Fitxa que desenvolupa una acció del Pla Estratègic de 

sostenibilitat 
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5. Definició de les línies estratègiques i els 
programes d’actuació 

 
El Pla d’acció local per la sostenibilitat de Blanes, s’estructura en 9 Objectius o 
línies estratègiques, que com s’ha dit, s’estructuren en programes d’actuació 
formats per un seguit d’accions concretes. A continuació es descriuen de forma 
sintètica els diferents Objectius que componen el PALS i emmarquen l’àmbit 
d’actuació de les diferents accions proposades 
 
- Objectiu 1: Ambientalitzar la gestió municipal 
 
Els programes i accions que formen part d’aquesta línia estratègica, neixen amb la 
clara voluntat de contribuir, en un sentit ampli, al fet que l’Ajuntament incorpori 
objectius de millora ambiental i social a qualsevol de les seves activitats, inclosa la 
seva relació amb la ciutadania. Es tracta que l’Ajuntament promogui internament, 
en el major grau possible, actituds ambientalment correctes, actuant com a punta 
de llança de la sostenibilitat de les empreses del municipi i conferint així al PALS 
una dimensió encara més amplia i integradora. 
 
- Objectiu 2: Millorar l’eficiència energètica: 
 
El desenvolupament de les accions que s’emmarquen en aquest objectiu, ha de 
portar al municipi de Blanes a un model de consum energètic diferent. Un model 
aposti clarament per la reducció del consum i la millora de l’aprofitament energètic 
tan en l’esfera pública com en la privada, finalment, es tracta d’un model energètic 
que impulsi la instal·lació en el màxim d’àmbits possibles d’energies alternatives 
basades en fonts d’energia renovables. 
 
- Objectiu 3: Millorar l’eficiència en la gestió dels recursos hídrics 
 
La manca de disponibilitat hídrica és una de les problemàtiques ambientals de més 
impacte, tant a nivell global, com a nivell local sobretot tenint en compte el context 
territorial en el que s’emmarca Blanes i el clima mediterrani característic; en aquest 
sentit, la millora de la gestió dels recursos hídrics i l’aprofitament màxim d’aquests 
és una mesura fonamental per a tendir cap a un desenvolupament sostenible de la 
vila de Blanes. Per això cal apostar tant per la reducció del consum com per la 
millora de la gestió dels recursos disponibles mitjançant l’aplicació dels recursos 
tècnics.  
 
 
- Objectiu 4: Minimitzar la producció de residus i potenciar el seu 

reaprofitament 
 
Potenciar la reducció, la reutilització i el reciclatge, són els punts clau que cal tenir 
en compte per a una correcta gestió dels residus. Les accions que desenvolupen 
aquest objectiu, tracten d’adaptar la gestió municipal del residus a les 
característiques del municipi de Blanes, principalment, la presència d’urbanitzacions 
fora del nucli urbà, l’important pes del sector serveis –especialment els hotels i els 
càmpings- i la forta estacionalitat de la població, especialment elevada a l’estiu i als 
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caps de setmana que obliga a prendre mesures especials en la gestió de residus 
assimilables a domèstics d’origen comercial.  
 
 
- Objectiu 5: Assolir un model de mobilitat més racional 
 
Davant la problemàtica de les emissions de gasos contaminants derivats de la 
crema de combustibles fòssils i, a nivell local, la saturació que pateix el centre per 
causa del trànsit motoritzat, les accions que desenvolupen aquest objectiu, aposten 
clarament per una mobilitat basada en el transport públic i els desplaçaments a peu 
o en bicicleta com a contraposició de l’ús del vehicle privat. 
 
En general les accions proposen: 
 

o Potenciar l’ús del transport públic per tal d’evitar al màxim els 
desplaçaments en vehicle privat . 

o Democratitzar l’espai públic discriminant positivament els 
desplaçaments a peu o en bicicleta per tal de construir un entorn 
urbà més amable i acollidor. 

 
- Objectiu 6: Assolir una major qualitat ambiental del municipi 
 
Un espai públic integrador i sostenible és fonamental per a una bona qualitat de 
vida dels ciutadans. Per això es requereixen sistemes de disseny, gestió i 
manteniment dels espais públics sensibles a les preocupacions dels ciutadans i que 
comptin amb la utilització de tecnologies sostenibles que facilitin el manteniment 
d’una bona qualitat dels diferents vectors ambientals per tal de conferir al municipi 
un medi ambient de qualitat que ajudi al desenvolupament sostenible tant del medi 
construït com del no construït. 
 
- Objectiu 7: Protecció, conservació i millora del patrimoni natural i del 

paisatge 
 
Blanes s’emmarca en un territori amb un elevat interès ecològic i paisatgístic amb la 
presència d’importants boscos de terra baixa mediterrània a l’oest i al nord, i de la 
plana formada per l’acció del riu Tordera al sud. Aquesta diversitat paisatgística i 
ecològica, fa essencial endegar estratègies de conservació i millora dels espais 
naturals i els espais periurbans, assegurant-ne la connectivitat per tal de preservar 
la viabilitat ecològica d’aquests espais. Altrament la millora dels espais naturals i 
periurbans del municipi de Blanes, contribuirà sens dubte a la millora de la qualitat 
de vida de les veïnes i veïns del municipi. 
 
- Objectiu 8: Promoure la sostenibilitat social i econòmica 
 
S’emmarquen en aquest objectiu un seguit d’accions que tracten de: 
 

o Millorar el dinamisme econòmic mitjançant la implicació dels 
diferents agents econòmics i socials del municipi. 

o Apostar per una oferta turística que vagi més enllà del binomi sol i 
platja, tot millorant l’oferta i potenciant els valors culturals i 
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paisatgístics del municipi per tal d’atreure ventall de públic cada cop 
més gran 

o Millorar els serveis a les persones, per tal de donar l’atenció 
necessària a totes les veïnes i veïns, parant una atenció especial a 
aquells col·lectius on la problemàtica social és més greu, per 
exemple les persones immigrades, la gent gran, les dones, els 
joves... 

 
 
- Objectiu 9: Implicar a la societat en la resolució de les problemàtiques 

ambientals 
 
Més enllà d’aplicar mesures tècniques i de gestió adequades en el camp del 
desenvolupament sostenible, és vital tenir en compte el potencial educatiu i 
participatiu de l’entorn comunitari que rau en el fet que, és en el procés d’interacció 
social que es converteix a cada persona en un agent multiplicador. Així tal com ho 
expressa la carta d’Aalborg (carta de pobles i ciutats europees cap a la 
sostenibilitat): “Seran elements clau del procés cap a la sostenibilitat la cooperació 
entre tots els agents socials de la ciutat en la presa de decisió, la garantia de 
l’accés a la informació de tota la ciutadania, l’educació ambiental i la sensibilització 
del públic en general i dels responsables polítics i tècnics de l’administració local”  
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6. Pla d’acció ambiental per a la sostenibilidad de 
Blanes 

 
En aquest apartat es desenvolupa en forma de fitxes el Pla d’Acció Local per a la 
sostenibilitat de Blanes. Cada fitxa es correspon amb una única acció, tot i que 
aquestes es troben organitzades en base als corresponents objectius i programes 
d’actuació.  
 
Es llista a continuació a mode de resum, la relació d’accions que determina el Pla 
Estratègic de Sostenibilitat per facilitar la localització de la fitxa corresponent. 
 
Objectiu 1: AMBIENTALITZAR LA GESTIÓ MUNICIPAL 
 

Programa  1.1: MILLORA DE LA GESTIÓ AMBIENTAL MUNICIPAL 

1.1.1 Reorganització de l’estructura municipal 

1.1.2 Creació d’un òrgan transversal de temàtica medi ambiental 

1.1.3 Creació d’una oficina 21 per a garantir el desplegament de 
l’agenda 21 

1.1.4 Registre centralitzat i georeferenciat d’incidències ambientals 
 

Programa 1.2: AMBIENTALITZACIÓ DE LES DOTACIONS I SERVEIS 
PÚBLICS 

1.2.1 Implantació de protocols de compra pública ambientalment 
correcta 

1.2.2 Implantació d’un sistema de qualitat ambiental municipal 

1.2.3 Elaborar i difondre un manual de bones pràctiques ambientals a 
les dependències municipals 

1.2.4 Substitució progressiva del parc municipal per vehicles menys 
contaminants i més eficients energèticament 
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Objectiu 2: MILLORAR L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 
 

Programa 2.1 MINIMITZACIÓ DE LA DESPESA ENERGÈTICA MUNICIPAL 

2.1.1 Realització d’una auditoria de l’enllumenat públic 

2.1.2 Sistematitzar el control de la despesa energètica municipal 

2.1.3 Auditories energètiques dels equipaments municipals 
 

Programa 2.2: INCREMENT DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I REDUCCIÓ 
DEL CONSUM 

2.2.1 Fomentar l’eficiència energètica en les activitats econòmiques 
(comerç i restauració) 

2.2.2 Fomentar la realizació d’auditories energètiques en els 
establiments hotelers i càmpings 

2.2.3 Afavorir els edificis amb un elevat estàndard d’eficiència 
energètica segons la directiva europea de qualificació energètica 

 

Programa 2.3: FOMENT DE LES FONTS D’ENERGIA ALTERNATIVES 

2.3.1 Instal·lació de sistemes d’energies renovables en els 
equipaments municipals 

2.3.2 Facilitar i incentivar  la instal·lació d’energies renovables 

2.3.3 Sistemes de climatització col·lectiva en els nous 
desenvolupaments urbanístics 

2.3.4 Incorporació de les energies alternatives en l’espai públic 
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Objectiu 3: MILLORAR L’EFICIÈNCIA EN LA GESTIÓ DELS RECURSOS HÍDRICS 

 

Programa 3.1: REDUCCIÓ DEL CONSUM D’AIGUA 

3.1.1 Auditories de consum d’aigua als equipament municipals 

3.1.2 Estudis d’eficiència de l’aigua de reg en els jardins, fonts i dutxes 
públics, així com en els jardins privats 

3.1.3 Ordenança municipal per a l’optimització del consum d’aigua 
domèstica al municipi 

 

Programa 3.2: MILLORA DE LA GESTIÓ DELS RECURSOS HÍDRICS  

3.2.1 Minimització de les pèrdues a la xarxa de proveïment públic 

3.2.2 Minimització de les fuites a la xarxa de sanejament 

3.2.3 Connexió de totes les urbanitzacions a les xarxes d’abastament i 
sanejament municipals 

3.2.4 Aprofitament dels pous municipals actualment fora d’ús per a reg 
de zones verdes i neteja de carrers 

3.2.5 Reutilització de les aigües regenerades de l’EDAR per a reg 
municipal 

3.2.6 Participar en la futura comunitat d’usuaris de la Tordera 
 
Objectiu 4: MINIMITZAR LA PRODUCCIÓ DE RESIDUS I POTENCIAR EL SEU 

REAPROFITAMENT 
 

Programa 4.1: REDUCCIÓ DE QUANTITAT DE RESIDUS MUNICIPALS 

4.1.1 Pla de minimització de residus a l’Ajuntament 

4.1.2 Nova ordenança de residus 
 

Programa 4.2: FOMENT DEL RECICLATGE I LA VALORITZACIÓ DELS 
RESIDUS 

4.2.1 Extensió de la recollida selectiva de la matèria orgànica a tota la 
població 

4.2.2 Incrementar els recursos destinats a la recollida selectiva i neteja 
viària 

4.2.3 Potenciació de la recollida selectiva en els establiments 
comercials i de serveis 

4.2.4 Controlar la realització de la recollida selectiva en els 
establiments hotelers i càmpings 

4.2.5 Bonificacions fiscals per als usuaris de la deixalleria 
 

4.2.6 Ampliar el servei de deixalleria (Deixalleria mòbil / Mini-
deixalleria) 
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Objectiu 5: ASSOLIR UN MODEL DE MOBILITAT MÉS RACIONAL 
 

Programa 5.1: POTENCIACIÓ I FOMENT DEL TRANSPORT PÚBLIC 

5.1.1 Increment de  l’oferta de transport públic amb els municipis de 
l’entorn 

5.1.2 Millora del servei de transport públic amb Barcelona, Girona i 
l’aeroport 

5.1.3 Creació d’una sistema de transport integrat amb l’alt Maresme i 
la Selva marítima 

 

Programa 5.2: IMPULS D’UNA MOBILITAT ALTERNATIVA 

5.2.1 Fomentar l’aparcament compartit 

5.2.2 Fomentar modalitats de cotxe compartit 
 

Programa 5.3: PACIFICACIÓ I HUMANITZACIÓ DE LA XARXA VIÀRIA 

5.3.1 Increment de la superfície per a vianants 

5.3.2 Disseny d’itineraris segurs per a vianants 

5.3.3 Creació de nous carrils bici 
 
Objectiu 6: ASSOLIR UNA MAJOR QUALITAT AMBIENTAL DEL MUNICIPI 
 

Programa 6.1: MILLORA DEL MEDI CONSTRUÏT (MEDI AMBIENT URBÀ) 

6.1.1 Incrementar progressivament la superfície de zones verdes 

6.1.2 Incrementar el nombre de carrers arbrats 

6.1.3 Potenciació de la construcció sostenible  

6.1.4 Ambientalització dels nous creixements urbanístics 

 

Programa 6.2: MILLORA DE LA QUALITAT ATMOSFÈRICA I ACÚSTICA 

6.2.1 Mesures per a afavorir vehicles menys contaminants 

6.2.2 Aprovació d’un pla municipal de lluita contra el canvi climàtic 

6.2.3 Eprovació d’un pla de minimització de la contaminació acústica 
en aquells punts més conflictius 

6.2.4 Implantació del certificat de qualitat acústica en tots els nous 
habitatges 

6.2.5 Elaboració d’un pla municipal d’enllumenat exterior (llei 6/2001) 
 

Programa 6.3: MINIMITZACIÓ DELS RISCOS AMBIENTALS 

6.3.1 Continuïtat del programa de neteja i conservació de les lleres 
públiques 

6.3.2 Adaptar les mesures de prevenció d’incendis a les urbanitzacions 
a la normativa vigent 
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6.3.3 Promoure la neteja de parcel·les no edificades (a les 
urbanitzacions i zones limítrofes amb masses boscoses) 

6.3.4 Mesures correctores i de control del risc d’esllavissades i 
despreniments 

 
OBJECTIU 7: PROTECCIÓ, CONSERVACIÓ I MILLORA DEL PATRIMONI NATURAL 

I DEL PAISATGE 
 

Programa 7.1: PROTECCIÓ DELS ESPAIS DE MAJOR INTERÈS NATURAL 

7.1.1 Impulsar estratègies de custòdia del territori en els espais de 
major interès local 

7.1.2 Parc forestal als tres turons 

7.1.3 Promoure la constitució del consorci de la baixa la Tordera 

7.1.4 Desenvolupament del pla director de la Tordera 

7.1.5 Desenvolupar plans de gestió de Pinya de Rosa 

7.1.6 Recuperació dels espais agrícoles afectats pel PDUSC 

7.1.7 Pla de recuperació ambiental i conservació de les rieres 

7.1.8 Catalogació i conservació dels camins rurals 

 

Programa 7.2: ESPAIS PERIURBANS I MILLORA PAISATGÍSTICA 

7.2.1 Promoció dels productes de l’horta blanenca 

7.2.2 Regulació paisatgística de la implantació d’hivernacles 

7.2.3 Estudiar l’aplicació de mesures per a afavorir la conservació de la 
sorra a les platges 

7.2.4 Estratègia de custòdia del territori a Santa Bàrbara 

7.2.5 Pastoreig extensiu per al manteniment de la vegetació ruderal 
(silvopasturalisme) 

 
Objectiu 8: PROMOURE LA SOSTENIBILITAT SOCIAL I ECONÒMICA 
 

Programa 8.1: FOMENT DEL TREBALL I EL DINAMISME ECONÒMIC 

8.1.1 Impuls del consell econòmic i social de blanes i creació d’un 
pacte local per a l’ocupació 

8.1.2 Potenciació de l’educació i la inserció dels joves al mercat laboral 

8.1.3 Consolidació del pla d’autoocupació i nous emprenedors 

8.1.4 Creació d’un viver d’empreses per a sectors d’interès pel 
desenvolupament del territori 

8.1.5 Elaboració d’un pla de dinamització comercial 
 
Programa  8.2: PROMOCIÓ DE LA CIUTAT I MILLORA DE L’OFERTA TURÍSTICA 

8.2.1 Potenciació de les campanyes de comunicació i promoció 
turística de la ciutat (promoure nous mercats turístics) 
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8.2.2 Impuls de la millora de la qualitat i quantitat de l’oferta hotelera 

8.2.3 Implantació del pla de desenvolupament de turisme sostenible 
de Blanes 

 

Programa 8.3: FOMENT DE LA COHESIÓ SOCIAL I MILLORAR ELS SERVEIS 
A LES PERSONES 

8.3.1 Pla municipal d’atenció a la gent gran 

8.3.2 Pla municipal d’acollida a la immigració 

8.3.3 Renovació de la web municipal amb major nivell de serveis 

8.3.4 Impuls d’un pla contra l’exclusió social en l’àmbit del treball 

8.3.5 Creació d’un banc de temps 
 
 
OBJECTIU 9: IMPLICAR A LA SOCIETAT EN LA RESOLUCIÓ DE LES 

PROBLEMÀTIQUES AMBIENTALS 
 

Programa 9.1: POTENCIACIÓ DE LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

9.1.1 Creació del consell municipal de medi ambient 

9.1.2 Pla de comunicació de l’Agenda 21 

9.1.3 Realització periòdica d’una enquesta de percepció 
pública/ambiental (amb uns indicadors fixes que permetin 
monitoritzar els resultats) 

9.1.4 Adhesió de les empreses i entitats locals a l’Agenda 21 local de 
blanes 

9.1.5 Integració de sistemes telemàtics de participació 
 

Programa 9.2: IMPULS DE L’EDUCACIÓ I LA INFORMACIÓ AMBIENTAL 

9.2.1 Estratègia municipal d’educació ambiental 

9.2.2 Campanya de promoció del transport públic 

9.2.3 Campanyes periòdiques per la correcta gestió dels residus 
municipals 

9.2.4 Campanyes específiques sobre minimització de residus per a la 
població visitant 

9.2.5 Publicació dels resultats del sistema municipal d’indicadors 

9.2.6 Realització de campanyes periòdiques d’estalvi d’aigua a les llars  
9.2.7  Campanya anual de sensibilització per a mantenir les platges 

netes 
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OBJECTIU 1: AMBIENTALITZAR LA GESTIÓ MUNICIPAL 
 
Programa d’actuació 1.1: millora de la gestió ambiental municipal 

OBJECTIU 1 AMBIENTALITZAR LA GESTIÓ MUNICIPAL 

PROGRAMA                 1 MILLORA DE LA GESTIÓ AMBIENTAL MUNICIPAL 

ACCIÓ/PROJECTE      1 REORGANITZACIÓ DE L’ESTRUCTURA MUNICIPAL 

Objectiu:  Millorar l’eficiència de l’estructura de l’administració municipal 

Tipus d’acció: Instruments jurídics, econòmics i 
organitzatius Àmbit temàtic: Organització i gestió 

Descripció: 
 

De la diagnosi de l’organització municipal se’n desprèn una manca de coordinació funcional entre la 
part política i la tècnica així com que les dependències orgàniques i competencials de les àrees 
tècniques no són coherents amb l’organigrama de seccions, negociats i serveis.  
 
En el futur caldrà evitar les disfuncions que es donen amb l’actual estructura organitzativa de 
l’ajuntament per exemple: 

 
- L’actuació de diferents regidories sobre un mateix departament  
- En alguns casos, les competències d’una Regidoria es troben incloses en un Departament 

gestionat de manera general per una altra Regidoria. 
 

Tenint en compte les mancances a nivell organitzatiu, s’hauria de procedir a realitzar una reorganització 
de l’estructura municipal per a fer-la més àgil i operativa a l’hora de gestionar les grans àrees 
d’actuació municipal.  
 

Grau de Prioritat: Alta Cost econòmic: Organitzatiu i/o tècnic (200 hores) 

Termini d’implantació: Curt Fonts de finançament: -- 

Període d’execució: 2 anys Entitat responsable-promotor: AjB - Alcaldia 

Interrelació amb d’altres accions: 1.1.2, 1.1.3  Altres organismes implicats: RGM 

Indicadors de seguiment: -- Estat d’execució: No iniciat 
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OBJECTIU 1 AMBIENTALITZAR LA GESTIÓ MUNICIPAL 

PROGRAMA                 1 MILLORA DE LA GESTIÓ AMBIENTAL MUNICIPAL 

ACCIÓ/PROJECTE      2 CREACIÓ D’UN ÒRGAN TRANSVERSAL DE TEMÀTICA AMBIENTAL 

Objectiu: Millora de la gestió ambiental municipal  

Tipus d’acció: Instruments organitzatius, jurídics i/o 
tècnics Àmbit temàtic: Organització i gestió 

Descripció: 
 
Més enllà de la reorganització organitzativa proposada en l’acció anterior, s’ha de defugir de la creació 
d’àrees estanques. Més encara quan es tracta dels aspectes mediambientals, els quals han de tenir 
una presència transversal en totes les polítiques i actuacions municipals. Per aquesta raó, l’Ajuntament 
constituirà una Comissió Tècnica de Medi Ambient, com a fòrum intern (tècnic i polític) on es pugui 
aportar una visió mediambiental a l’actuació global de l’Ajuntament. 
 
Els principals objectius de la comissió seran: 
 

- Assegurar la defensa, conservació i millora del medi ambient, així com de la salut i la qualitat de 
vida dels ciutadans i ciutadanes de Blanes. 

- Dotar l’Ajuntament de Blanes d’un organisme gestor, tècnic i administratiu, a fi d’avançar en la 
necessària integració de les polítiques sectorials del municipi des de la perspectiva ambiental. 

- Posar les bases per a una gestió ambiental a llarg termini, de manera que el tractament 
simptomàtic dels problemes immediats no entrebanqui iniciatives coherents amb els principis del 
desenvolupament sostenible, les quals requereixen períodes temporals més amplis de gestió i 
adaptació. 

 

Grau de Prioritat: Mitjana Cost econòmic: Organitzatiu i/o tècnic (100 
hores/any) 

Termini d’implantació: Curt  Fonts de finançament: -- 

Període d’execució: Acció continua Entitat responsable-promotor: AjB – SMA 

Interrelació amb d’altres accions: 3.2.5, 5.3.1, 
5.3.2, 7.1.1, 9.1.1 Altres organismes implicats: RGM 

Indicadors de seguiment: -- Estat d’execució: No iniciat 
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OBJECTIU 1 AMBIENTALITZAR LA GESTIÓ MUNICIPAL 

PROGRAMA                 1 MILLORA DE LA GESTIÓ AMBIENTAL MUNICIPAL 

ACCIÓ/PROJECTE      3 
CREACIÓ D’UNA OFICINA 21 PER GARANTIR EL DESPLEGAMENT DE 
L’AGENDA 21 

Objectiu: Facilitar el desplegament de l’Agenda 21 

Tipus d’acció: Nou servei municipal Àmbit temàtic: Organització i gestió 

Descripció: 
 
El desplegament de l’Agenda 21 i de totes les accions i programes que se’n derivin, així com el 
seguiment del grau de compliment del Pla d’Acció, actualització dels indicadors ambientals, etc. fa 
recomanable la creació d’una oficina encarregada de la coordinació de tots aquests aspectes. Així 
mateix podrà portar a terme tasques de secretariat en la organització d’activitats, jornades... 

A banda, de les tasques directament relacionades amb el desenvolupament de l’Agenda 21, l’Oficina 
21 podria assumir altres tasques d’atenció al públic, esdevenint un equipament obert a tothom, on les 
veïnes i veïns de Blanes puguin obtenir la informació i assessorament necessàries per a conèixer els 
recursos i les bones pràctiques a aplicar davant els reptes de la sostenibilitat assessorament en matèria 
de medi ambient. Les funcions de l’Oficina 21 es concretaran en: 

- Desenvolupar tasques d’impuls i coordinació amb els òrgans locals del procés d’Agenda 21, 
dirigits a la consecució d’un desenvolupament sostenible a nivell local 

- Convertir-se en el centre d’informació a empreses i particulars sobre millores pràctiques, 
tecnologies i productes existents, ajudes, subvencions, normatives... 

- Impuls i coordinació de campanyes d’educació i conscienciació ciutadana en matèria de medi 
ambient.  

- Coordinar-se amb els sectors econòmics i les ONG  del municipi així com altres administracions 
que tinguin iniciatives en aquest àmbit.  

- Oferir un espai on les persones puguin aportar i intercanviar idees per anar avançant en el camí 
de la sostenibilitat.  

- Revisar i mantenir actualitzat el Pla d’Acció del municipi, així com donar i buscar suport per 
desenvolupar el pla d’acció. 

- Interpretació i difusió del sistema d’indicadors ambientals. 
 
Aquest servei pot ser gestionat per part d’una empresa externa. 

Grau de Prioritat: Alta Cost econòmic: 5.000 �/mes 

Termini d’implantació: Curt  Fonts de finançament: DdGi, CCS 

Període d’execució: Acció continua Entitat responsable-promotor: AjB - SMA 

Interrelació amb d’altres accions: 2.2.1, 2.3.2, 
9.1.2, 9.1.4  Altres organismes implicats:  

Indicadors de seguiment: -- Estat d’execució: No iniciat 
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OBJECTIU 1 AMBIENTALITZAR LA GESTIÓ MUNICIPAL 

PROGRAMA                 1 MILLORA DE LA GESTIÓ AMBIENTAL MUNICIPAL 

ACCIÓ/PROJECTE      4 REGISTRE CENTRALITZAT I GEOREFERENCIAT D’INCIDÈNCIES AMBIENTALS 

Objectiu: Millora de la gestió ambiental municipal 

Tipus d’acció: Instruments jurídics, organitzatius i/o 
tècnics Àmbit temàtic: Organització i gestió 

Descripció: 
 
S’ha detectat una gran dificultat a l’hora d’aconseguir dades sobre nombre d’incidències ambientals 
registrades al municipi. Per a resoldre aquesta situació, es sistematitzarà la recepció i registre 
d’incidències ambientals provinents de  queixes, denúncies, o altres vies, per a conèixer els principals 
temes ambientals que més preocupen a la ciutadania (soroll, olors, mobilitat, abocaments incontrolats, 
etc.)  
 
L’Ajuntament, crearà una base de dades referenciada geogràficament (Sistema d’Informació 
Geogràfica) on es portarà el registre de totes les denuncies, queixes i incidències ambientals, 
classificades per categories i localitzades en el territori. Aquesta localització geogràfica, permetrà 
discernir quins són els punts de la ciutat on s’hi acumulen més incidències per tal de poder prioritzar la 
localització de les actuacions i les mesures correctores. 
 
Les principals incidències a que s’hauria de referir aquest sistema són: 
 

- Abocaments il·legals de residus 
- Denúncies per sorolls o vibracions 
- Denúncies per mals olors 
- Abocaments d’aigües residuals 
- Actes vandàlics en els contenidors, arbrat o mobiliari urbà 
- Incendis 
- Problemes derivats de la contaminació lumínica 

 
Així mateix, seria molt convenient que aquesta base de dades també incorporés la situació dels parcs, 
jardins i zones enjardinades, i de diferents elements del mobiliari i arbrat viari. Tot plegat permetrà una 
millor resolució d’aquests problemes i la disponibilitat de més informació de cara a la planificació de 
les actuacions municipals. 
 

Grau de Prioritat: Baixa Cost econòmic: Equips i programes informàtics 
12.000 � 

Termini d’implantació: Mig  Fonts de finançament: AjB, DdGi 

Període d’execució: Acció continua Entitat responsable-promotor: AjB - DEOP 

Interrelació amb d’altres accions: 2.1.2, 4.1.5, 
9.1.3 Altres organismes implicats:  

Indicadors de seguiment: -- Estat d’execució: No iniciat 
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Programa d’actuació 1.2: Ambientalització de les dotacions i 
serveis públics 
 

OBJECTIU 1 AMBIENTALITZAR LA GESTIÓ MUNICIPAL 

PROGRAMA                 2 AMBIENTALITZACIÓ DE LES DOTACIONS I SERVEIS PÚBLICS 

ACCIÓ/PROJECTE      1 
IMPLANTACIÓ DE PROTOCOLS DE COMPRA PÚBLICA AMBIENTALMENT 

CORRECTA I SOCIALMENT RESPONSABLE 

Objectiu:  Ambientalitzar les compres 

Tipus d’acció: Instruments jurídics, econòmics i 
organitzatius Àmbit temàtic: Organització i gestió 

Descripció:  
La Declaració de Hannover (sorgida de la III Conferència Europea de Ciutats i 
Pobles cap a la Sostenibilitat) planteja la introducció de polítiques per a la compra 
ambientalment correcte (green purchaising) i socialment responsable de productes 
i serveis municipals.  
 
Per tal d’assolir aquest principi a nivell local, l’Ajuntament establirà un protocol 

ambiental de compres i contractes, que permetrà fer un seguiment i un control ambiental de tots els 
serveis que, directa o indirectament, formin part de les competències de l’Ajuntament. 
 
Els principals aspectes a tenir en compte seran: 
 

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

- Regular amb criteris ambientals i socials els proveïdors de l’Ajuntament. 
- Revisar els plecs de condicions tècniques i introduir-hi el concepte d’ambientalització i compra 

socialment responsable 
- Verificar i controlar la gestió ambiental de les empreses concessionàries de serveis. 
- Apostar per la compra de productes de comerç just per als proveïments interns de l’Ajuntament 
- L’establiment d’un protocol ambiental i social de compres i contractes és un requisit previ per tal 

que l’Ajuntament pugui implantar algun Sistema de Gestió Ambiental, seguint el reglament 
europeu EMAS (vegeu l’acció següent). 

 

Grau de Prioritat: Alta Cost econòmic: Elaboració del protocol ambiental 
3.000 � 

Termini d’implantació: Curt  Fonts de finançament: DDGI, AjB 

Període d’execució: Continuat Entitat responsable-promotor: AjB - DHI 

Interrelació amb d’altres accions: 1.2.2, 1.2.4 Altres organismes implicats: RMAOP 

Indicadors de seguiment: 33 Estat d’execució: No iniciat 
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OBJECTIU 1 AMBIENTALITZAR LA GESTIÓ MUNICIPAL 

PROGRAMA                 2 AMBIENTALITZACIÓ DE LES DOTACIONS I SERVEIS PÚBLICS 

ACCIÓ/PROJECTE      2 IMPLANTACIÓ D’UN SISTEMA DE GESTIÓ AMBIENTAL MUNICIPAL 

Objectiu: Certificar l’ambientalització dels serveis municipals 

Tipus d’acció: Instruments jurídics, econòmics i 
organitzatius Àmbit temàtic: Organització i gestió 

Descripció:  
 
La implantació de millores en la gestió ambiental de l’Ajuntament (protocol 
ambiental de compres i contractes, reduir les emissions a l’atmosfera 
apostant per un ús racional del transport privat, implantar l’eficiència 
energètica,...), es poden completar amb la implantació d’un sistema de gestió 
ambiental (SGA). Un sistema de Gestió ambiental, aporta beneficis 
quantificables com a conseqüència de la racionalització dels processos 
productius unida a una adequada gestió dels recursos.  
 
L’actual sistema d’ecogestió i ecoauditoria de la Unió Europea (Reglament 
761/2001 del consell, de 19 de març), proposa l’adhesió voluntària 

d’organitzacions incloent les empreses i les administracions. 
 
Cada cop són més els estaments públics que certifiquen la qualitat ambiental dels seus serveis 
mitjançant un d’aquests sistemes. Per exemple, molts municipis turístics han certificat el seu servei de 
platges. 
 
Es proposa que l’Ajuntament implanti un Sistema de Gestió Ambiental (SGA) a les seves dependències 
i sigui certificat d’acord amb la norma ISO 14001 o el sistema EMAS. 
 

Grau de Prioritat: Baixa Cost econòmic: Per l’auditoria interna i la de 
verificació  18.000 � 

Termini d’implantació: Curt  Fonts de finançament: DDGI, DMAH, AjB 

Període d’execució: 12 mesos Entitat responsable-promotor: AjB - Alcaldia 

Interrelació amb d’altres accions: 1.2.1, 1.2.3, 
1.2.4, 2.1.1, 2.1.3, 2.2.3, 2.3.1, 2.3.4, 3.1.1, 
4.1.1 

Altres organismes implicats: DEOP 

Indicadors de seguiment: -- Estat d’execució: No iniciat 
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OBJECTIU 1 AMBIENTALITZAR LA GESTIÓ MUNICIPAL 

PROGRAMA                 2 AMBIENTALITZACIÓ DE LES DOTACIONS I SERVEIS PÚBLICS 

ACCIÓ/PROJECTE      3 
ELABORAR I DIFONDRE UN MANUAL DE BONES PRÀCTIQUES AMBIENTALS 
A LES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS 

Objectiu: Impulsar les bones pràctiques dintre l’Ajuntament 

Tipus d’acció: Instruments jurídics, econòmics i 
organitzatius Àmbit temàtic: Organització i gestió 

Descripció: 
 
Per tal d’aconseguir un canvi d’hàbits i comportament dels ciutadans en temes ambientals és bàsic 
que l’Ajuntament actuï com a  agent exemplificador.  

 
Aquesta acció proposa establir un seguit de criteris ambientals en l’activitat interna i diària de 
l’Ajuntament, per tal millorar la gestió del propi Ajuntament i, sobretot, donar exemple a la ciutadania.  
 
Algunes de les pràctiques que es proposa implantar: 
 

- Fer un ús racional del paper (ús de paper a doble cara, optimitzar el nombre de fotocòpies, 
informació a través de correu electrònic, etc.) 

- Implantar mesures d’estalvi energètic (instal·lar sistemes eficients d’enllumenat, aprofitar la llum 
natural, tancar llums quan no s’utilitzin les sales, tancar ordinadors quan no s’hi treballi, etc.)  

- Impulsar mesures per a estalviar aigua  
- Reduir la producció de deixalles (evitar els vasos d’un sòl ús, fer servir elements de papereria 

reutilitzables, etc.)  
- Implantar la recollida selectiva (paper, vidre, envasos lleugers, piles, tòners, etc.). 

 
Per tal d’anar introduint aquestes bones pràctiques ambientals es proposa elaborar i difondre un 
manual de bones pràctiques ambientals a tots els treballadors de l’Ajuntament, i un programa de 
comunicació (plafons/rètols amb recomanacions a diferents espais: sales de reunions, lavabos, 
sessions explicatives, etc.) que estableixi les recomanacions i/o instruccions que poden portar a terme 
per a millorar la gestió ambiental en les dependències municipals. 
 

Grau de Prioritat: Mitjana Cost econòmic: Per l’elaboració del manual 3.000 
� 

Termini d’implantació: Curt Fonts de finançament: DDGI, AjB 

Període d’execució: Continuat Entitat responsable-promotor: AjB - SMA 

Interrelació amb d’altres accions: 1.2.2, 4.1.1,  Altres organismes implicats:  

Indicadors de seguiment: -- Estat d’execució: No iniciat 
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OBJECTIU 1 AMBIENTALITZAR LA GESTIÓ MUNICIPAL 

PROGRAMA                 2 AMBIENTALITZACIÓ DE LES DOTACIONS I SERVEIS PÚBLICS 

ACCIÓ/PROJECTE      4 
SUBSTITUCIÓ PROGRESSIVA DEL PARC MUNICIPAL PER VEHICLES MENYS 
CONTAMINANTS I MÉS EFICIENTS ENERGÈTICAMENT 

Objectiu:  Reduir la contaminació i la despesa energètica municipal 

Tipus d’acció: Instruments jurídics, econòmics i 
organitzatius Àmbit temàtic: Organització i Gestió 

Descripció: 
 
D’acord amb els criteris de compra verda que s’haurien d’anar implantant a totes les administracions 
públiques com a mesura exemplificadora i d’influència en el mercat, i en coherència amb les accions 
anteriors, l’Ajuntament tindrà en compte aquests aspectes en l’adquisició de tot el material mòbil que 
hagi de portar a terme en el futur, sobre tot pel que fa a la flota d’autobusos de transport públic. 
 
Així, tant en els vehicles de propietat municipal (cotxes oficials, cotxes de policia, vehicles de 
manteniment...), com en els que depenen de contratistes externs (transport públic, neteja viària i 
recollida de residus, jardineria, etc...) es prioritzarà l’adquisició o utilització de vehicles menys 
contaminants o més eficients energèticament: vehicles elèctrics o amb motor híbrid, a base de gas 
natural o hidrogen, per aire comprimit, etc. 
 

Grau de Prioritat: Alta 
Cost econòmic: exemples de preus: 
- Cotxe elèctric: 5.170� 1 
- Bus elèctric: 90.000 �2 

Termini d’implantació: Llarg Fonts de finançament: DMAH, DDGI 

Període d’execució: Continuat Entitat responsable-promotor: AjB - DHI 

Interrelació amb d’altres accions: 1.2.1, 1.2.2, 
6.2.1, 6.2.2 Altres organismes implicats:  

Indicadors de seguiment: 34 Estat d’execució: No iniciat 

                                            
1 www.electromobil.net/ventakew.html 
2 http://www.crest.org/discussion/gasification/200201/msg00065.html 
 

http://www.electromobil.net/ventakew.html
http://www.crest.org/discussion/gasification/200201/msg00065.html
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OBJECTIU 2: MILLORAR L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA  
 
Programa d’actuació 2.1: minimització de la despesa energètica 
municipal 

OBJECTIU 2 MILLORAR L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 

PROGRAMA                 1 MINIMITZACIÓ DE LA DESPESA ENERGÈTICA MUNICIPAL 

ACCIÓ/PROJECTE      1 REALITZACIÓ D’UNA AUDITORIA DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC 

Objectiu: Millorar el balanç energètic i reduir la contaminació lumínica 

Tipus d’acció: Estudi tècnic Àmbit temàtic: Energia 

Descripció: 
 
L’Ajuntament impulsarà una auditoria per tal de determinar l’estat actual de l’enllumenat públic a 
Blanes i redactar, un pla de millora de l’enllumenat públic que tradueixi les conclusions extretes en 
accions concretes.  
 
L’auditoria haurà de servir per a dos objectius bàsics. 
 

- L’aspecte tecnològic i d’adequació a la normativa (RD 842/2002. Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión -REBT-), amb la implantació i ús de tecnologies eficients d’estalvi energètic 

- L’aspecte ambiental, amb la reducció de la contaminació lumínica. 
 

Grau de Prioritat: Alta Cost econòmic: 2.100 � 

Termini d’implantació: Curt Fonts de finançament: DDGI, ICAEN 

Període d’execució: 4 mesos Entitat responsable-promotor: AjB - DEOP 

Interrelació amb d’altres accions: 1.2.2, 2.1.2, 
2.2.2, 6.2.5 Altres organismes implicats: 

Indicadors de seguiment: 15, 26 Estat d’execució: No iniciat 
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OBJECTIU 2 MILLORAR L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 

PROGRAMA                 1 MINIMITZACIÓ DE LA DESPESA ENERGÈTICA MUNICIPAL 

ACCIÓ/PROJECTE      2 SISTEMATITZAR EL CONTROL DE LA DESPESA ENERGÈTICA MUNICIPAL 

Objectiu: Incrementar el control i millorar la gestió energètica municipal 

Tipus d’acció: Programa de vigilància i control Àmbit temàtic: Energia 

Descripció: 
 
La gestió energètica municipal és un aspecte clau per planificar un ús racional, i promoure polítiques i 
actuacions d’estalvi energètic. Per a poder fer una bona gestió energètica municipal cal que 
l’Ajuntament porti un control sistemàtic de les dades de consums i de les característiques energètiques 
de tots els edificis municipals, així com de l’enllumenat públic. 
 
Per tal de portar una comptabilitat energètica aplicant els criteris metodològics que proposa l’ICAEN, es 
proposa utilitzar el programa de comptabilitat energètica WinCEM, que es considera una eina 
apropiada per a fer el control dels costos i recursos energètics del municipi, i permetre detectar 
consums específics excessius d’una manera àgil i objectiva. A partir d’aquest control sistematitzat de la 
gestió energètica municipal s’elaborarà un informe anual de les diferents dependències municipals que 
permetrà detectar els punts febles i prioritzar les actuacions de millora a portar a terme. 
 

Grau de Prioritat: Mitjana Cost econòmic: Organitzatiu i/o tècnic  
(2 hores/mes) 

Termini d’implantació: Mig Fonts de finançament: ICAEN 

Període d’execució: Continuat Entitat responsable-promotor: AjB - DHI 

Interrelació amb d’altres accions: 1.1.4, 2.1.1, 
2.1.3, 2.3.1, 2.3.4 Altres organismes implicats: DMAH,  

Indicadors de seguiment: -- Estat d’execució: No iniciat 
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OBJECTIU 2 MILLORAR L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 

PROGRAMA                 1 MINIMITZACIÓ DE LA DESPESA ENERGÈTICA MUNICIPAL 

ACCIÓ/PROJECTE      3 AUDITORIES ENERGÈTIQUES DELS EQUIPAMENTS MUNICIPALS 

Objectiu:  Estalvi energètic a les dependències municipals 

Tipus d’acció: Estudi tècnic Àmbit temàtic: Energia 

Descripció: 
 
Es proposa la realització d’auditories energètiques al conjunt de dependències municipals i 
l’establiment d’un pla de millora energètica dels equipaments municipals que contempli com 
aspectes principals: 
 

- L’adequació de totes les instal·lacions a la nova normativa elèctrica de baixa tensió,  
- Implantació progressiva de punts de llum i lluminàries interiors eficients energèticament en els 

diferents equipaments municipals. 
- Control del compliment de les normes d’aïllament per aconseguir un ús eficient dels sistemes de 

calefacció 
- Estudi de viabilitat d’incorporació d’energia solar als diferents equipaments públics  

 

Grau de Prioritat: Mitjana Cost econòmic: Per equipament 3.000 � 

Termini d’implantació: Curt Fonts de finançament: ICAEN 

Període d’execució: 4 mesos/auditoria Entitat responsable-promotor: AjB - DEOP 

Interrelació amb d’altres accions: 1.2.2, 2.1.2, 
2.3.1 Altres organismes implicats: DMAH, ICAEN 

Indicadors de seguiment: 15, 27 Estat d’execució: No iniciat 
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Programa d’actuació 2.2: Increment de l’eficiència energètica i 
reducció del consum 
 

OBJECTIU 2 MILLORAR L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 

PROGRAMA                 2 INCREMENT DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I REDUCCIÓ DEL CONSUM 

ACCIÓ/PROJECTE      1 FOMENTAR L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES 

Objectiu: Millorar l’eficiència energètica i el consum de les activitats econòmiques del municipi 

Tipus d’acció: Implicació d’agents econòmics i 
socials Àmbit temàtic: Energia 

Descripció: 
 
Per tal d’afavorir l’eficiència energètica de totes les activitats i per facilitar la participació de tota la 
societat, també el sector privat, en el procés de desenvolupament sostenible del municipi de Blanes, 
l’Ajuntament facilitarà les eines i la informació necessària per tal d’introduir paulatinament mesures 
encaminades a millorar l’eficiència energètica de les activitats del municipi, especialment en el sector 
comercial i de serveis. 
 
En aquest sentit, es podria editar una guia sobre mesures de fàcil aplicació, realitzar sessions 
formatives o realitzar visites informatives porta a porta. 
 
Es podria plantejar la creació d’un distintiu identificatiu d’aquells establiments eficients 
energèticament, que serveixi per reconèixer la qualitat ambientals de les activitats que emprenguin 
mesures per a esdevenir més eficients energèticament 
 
 

Grau de Prioritat: Mitjana Cost econòmic: Organitzatiu i/o tècnic (60 
hores/any) 

Termini d’implantació: Mig Fonts de finançament: ICAEN 

Període d’execució: 4 mesos Entitat responsable-promotor: AjB - PE 

Interrelació amb d’altres accions: 1.1.3, 2.3.2, 
2.3.3, 6.2.5 Altres organismes implicats: ICAEN 

Indicadors de seguiment: 15 Estat d’execució: No iniciat 
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OBJECTIU 2 MILLORAR L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 

PROGRAMA                 2 INCREMENT DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I REDUCCIÓ DEL CONSUM 

ACCIÓ/PROJECTE      2 
FOMENTAR LA REALITZACIÓ D’AUDITORIES ENERGÈTIQUES EN ELS 

ESTABLIMENTS HOTELERS I CÀMPINGS 

Objectiu: Millorar l’eficiència energètica i el consum de les activitats econòmiques del municipi 

Tipus d’acció: Implicació d’agents econòmics i 
socials Àmbit temàtic: Energia 

Descripció: 
 
Per la seva dimensió i elevada despesa energètica, els hotels i càmpings són activitats susceptibles 
d’introduir millores que poden minimitzar sensiblement el consum energètic municipal. 
 
L’Ajuntament s’encarregarà de facilitar les eines i la informació necessàries per a estimular al sector 
privat en el camí cap a la Sostenibilitat. A tall d’exemple és interessant la campanya que s’està 
impulsant des de l’ICAEN (Institut Català de l’Energia) “Campanya per l’ús eficient de l’enllumenat al 
sector hoteler: una aposta per a una il·luminació eficient i de qualitat.”. 
 
Es proposa el foment de la realització d’auditories energètiques en hotels i càmpings per tal 
d’implantar mesures encaminades a millorar la gestió energètica privada.  
 

Grau de Prioritat: Alta Cost econòmic: Organitzatiu i/o tècnic (60 
hores/any) 

Termini d’implantació: Mig Fonts de finançament: ICAEN 

Període d’execució: 4 mesos Entitat responsable-promotor: AjB - PE 

Interrelació amb d’altres accions: 2.1.1, 2.2.3, 
2.3.2, 2.3.3, 5.3.3, 6.1.4 Altres organismes implicats: ICAEN 

Indicadors de seguiment: 15 Estat d’execució: No iniciat 
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OBJECTIU 2 MILLORAR L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 

PROGRAMA                 2 INCREMENT DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I REDUCCIÓ DEL CONSUM 

ACCIÓ/PROJECTE      3 
AFAVORIR ELS EDIFICIS AMB UN ELEVAT ESTÀNDARD D’EFICIÈNCIA 
ENERGÈTICA SEGONS LA DIRECTIVA EUROPEA DE QUALIFICACIÓ 

ENERGÈTICA 

Objectiu: Millorar l’eficiència i reduir el consum d’energia domèstica 

Tipus d’acció: Instruments jurídics, econòmics i 
organitzatius Àmbit temàtic: Energia 

Descripció: 
 
La qualificació energètica és l’expressió del consum d’energia necessari per a satisfer la demanda 
energètica d’un edifici en condicions normals de funcionament i ocupació.  
 
L’obtenció de certificats o distintius de construcció sostenible, es basa en el compliment d’una sèrie de 
criteris ambientals que depenen del tipus de certificat. 
 
La directiva 2002/91/CE estableix l’obligatorietat de proporcionar a compradors i usuaris d’edificis un 
certificat d’eficiència energètica (similar al que actualment podem trobar als frigorífics i altres 
electrodomèstics). Aquesta certificació serà obligatòria i les administracions autonòmica i central estan 
desenvolupant eines estàndard i de fàcil ús per a qualificar qualsevol edifici.  
 
Aquesta acció proposa: 
 

- Que s’estableixi una qualificació energètica mínima per a tots els edificis de nova construcció de 
Blanes de forma que es pugui garantir un determinat nivell d’eficiència energètica. 

- Que l’Ajuntament tingui com a condició puntuable en els pecs de prescripcions tècniques dels 
projectes que promogui l’obtenció de qualificacions energètiques elevades a partir de l’aplicació 
dels criteris de les eines que desenvolupin la directiva 2002/91/CE. 

 

Grau de Prioritat: Baixa Cost econòmic: Organitzatiu i/o tècnic (100 hores 
definició dels criteris a aplicar)) 

Termini d’implantació: Mig Fonts de finançament: --  

Període d’execució: Continuat Entitat responsable-promotor: AjB - DU 

Interrelació amb d’altres accions: 1.2.2, 2.2.2, 
2.3.1, 6.1.3, 6.1.4, 2.3.3 Altres organismes implicats: DMAH, RMAOP 

Indicadors de seguiment: 15 Estat d’execució: No iniciat 
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Programa d’actuació 2.3: foment de les fonts d’energia 
alternatives 

OBJECTIU 2 MILLORAR L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 

PROGRAMA                 3 FOMENT DE LES FONTS D’ENERGIA ALTERNATIVES 

ACCIÓ/PROJECTE      1 
INSTAL·LACIÓ DE SISTEMES D’ENERGIES RENOVABLES EN ELS 

EQUIPAMENTS MUNICIPALS 

Objectiu: Augmentar el percentatge d’energia d’origen renovable 

Tipus d’acció: Estudi tècnic Àmbit temàtic: Energia 

Descripció: 
 
S’impulsarà la implantació de sistemes energètics basats en les energies renovables als equipaments 
municipals per tal d’aconseguir: 
 

- Disminuir la despesa d’energia provinent de la crema de combustibles fòssils en les instal·lacions 
de titularitat municipal 

- Dotar d’un caràcter demostratiu i pedagògic les actuacions en matèria d’energia a les 
instal·lacions de titularitat municipal. 

 
En el cas dels equipaments de Blanes i per les característiques pròpies del municipi, es tracta 
bàsicament d’impulsar tres tipus de fonts energètiques d’origen renovable: 
 

- Energia solar fotovoltaica: Les plaques fotovoltaiques, aprofiten l'energia (en forma de radiació) 
que prové del sol mitjançant la seva transformació directa en energia elèctrica. 

- Energia solar tèrmica: Els col·lectors tèrmics transformen la radiació solar en energia tèrmica. 
- Energia eòlica: Els mini-generadors de vent transformen l'energia cinètica del vent en energia 

mecànica i, posteriorment generalment, en energia elèctrica (aerogeneradors).  
 
Tot i així, també estan prou desenvolupades i provades altres alternatives com són la utilització de 
biomassa o de la geotèrmia. 
 

Grau de Prioritat: Mitjana Cost econòmic: Per a la realització de l’estudi 
9.000� 

Termini d’implantació: Mig Fonts de finançament: ICAEN, DMAH 

Període d’execució: -- Entitat responsable-promotor: AjB - DEOP 

Interrelació amb d’altres accions: 1.2.2, 2.1.3, 
2.1.2, 2.2.3, 2.3.4, 6.2.2 Altres organismes implicats: ICAEN, RUMC 

Indicadors de seguiment: -- Estat d’execució: No iniciat 
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OBJECTIU 2 MILLORAR L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 

PROGRAMA                 3 FOMENT DE LES FONTS D’ENERGIA ALTERNATIVES 

ACCIÓ/PROJECTE      2 FACILITAR I INCENTIVAR LA INSTAL·LACIÓ D’ENERGIES RENOVABLES 

Objectiu: Augmentar el percentatge d’energia d’origen renovable 

Tipus d’acció: Instruments jurídics, econòmics i 
organitzatius Àmbit temàtic: Energia 

Descripció: 
 
Més enllà d’impulsar l’ús d’energia d’origen renovable als edificis de titularitat pública, es proposa que 
l’Ajuntament promogui la implantació de sistemes energètics basats en energies renovables en l’esfera 
privada mitjançant l’aprovació de modificacions de la fiscalitat municipal que afavoreixin processos i 
actituds que tendeixen cap a la sostenibilitat i facilitin la internalització de costos o beneficis ambientals. 
 
L’Ajuntament estudiarà quina és la millor estratègia per tal d’impulsar la instal·lació de sistemes 
energètics basats en fonts alternatives que ajudin a tendir cap a un desenvolupament sostenible. 
S’entén que aquestes ajudes seran aplicables només en aquells casos que vagin més enllà dels 
requeriments obligatoris que marca la nova legislació sectorial (decret d’ecoeficiència i nou CTE) 
 
D’altra banda, l’Ajuntament estudiarà la manera de simplificar al màxim els tràmits burocràtics per a la 
instal·lació de sistemes de generació d’energies alternatives (llicències, autoritzacions, declaracions...) 
 

Grau de Prioritat: Mitjana Cost econòmic: 15.000 �3 

Termini d’implantació: Mig Fonts de finançament: ICAEN 

Període d’execució: Continuat Entitat responsable-promotor: AjB – DHI 

Interrelació amb d’altres accions: 1.1.3, 2.2.1, 
2.2.2, 2.3.3, 6.1.3 

Altres organismes implicats: RUMC, RMAOP, 
ICAEN, DMAH,  

Indicadors de seguiment: -- Estat d’execució: No iniciat 

                                            
3 L’Ajuntament de Cornellà de Llobregat (85.000 hab) destina uns 36.000 € anuals a ajuts per a la 
instal·lació de plaques solars tèrmiques i fotovoltaiques i minieòlica. 
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OBJECTIU 2 MILLORAR L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 

PROGRAMA                 3 FOMENT DE LES FONTS D’ENERGIA ALTERNATIVES 

ACCIÓ/PROJECTE      3 
SISTEMES DE CLIMATITZACIÓ COL·LECTIVA EN ELS NOUS 
DESENVOLUPAMENTS URBANÍSTICS 

Objectiu: Millorar l’eficiència dels sistemes de climatització 

Tipus d’acció: Plans especials Àmbit temàtic: Energia 

Descripció: 
 
Les infraestructures de climatització a nivell de districte, optimitzen l’ús d’energies renovables tot 
satisfent les necessitats de calor i fred d’àrees urbanes. Aquests sistemes de climatització ofereixen la 
possibilitat de combinar un gran espectre d’energies renovables – entre elles la solar amb gran 
potencial en les nostres latituds -, Així com la calor sobrant en la producció d’electricitat, la incineració 
de residus, la depuració d’aigües i altres processos industrials. 
 
La centralització dels sistemes solars presenta assenyalades avantatges, tant pel que fa als costos 
d’implantació i operació com pel que fa a l’eficiència del sistema. Aquest concepte pot aplicar-se tant 
a un edifici com a un conjunt d’edificis o a un barri sencer, de la mateixa manera que s’aplica en els 
sistemes de District Heating- Cooling del nord i centre d’Europa. 
 
En general les experiències en climatització a nivell de districte, mostren diversos avantatges: 
 

- Implantació d’una infraestructura que –comparada amb les tecnologies més simples– permet el 
desenvolupament d’una solució holística a les necessitats de fred i calor de la zona estudiada. 

- Alta eficiència energètica en la producció (per escala i per nivell de detall en el disseny del 
sistema) 

- Estalvi d’espai en els edificis com a conseqüència de l’externalització dels sistemes de producció. 
- Millor adequació de cara al futur, ja que un cop implantada, un xarxa de distribució pot ampliar-

se. Igualment, el sistema centralitzat permet canviar la font d’energia primària sense alterar el 
sistema. 

- Permet l’accés a un gran nombre d’usuaris de sistemes de climatització tot permetent l’ús a gran 
escala d’energies renovables. 

 
Aquesta acció proposa endegar un estudi per tal de valorar les potencialitats derivades de la 
implantació d’un sistema d’aquest tipus als nous desenvolupaments urbanístics de Blanes. 
 

Grau de Prioritat: Baixa Cost econòmic: Per la realització de l’estudi, 
4.300� 

Termini d’implantació: Llarg Fonts de finançament: ICAEN, IDAE 

Període d’execució: Per la realització de l’estudi 4 
mesos Entitat responsable-promotor: AjB - DU 

Interrelació amb d’altres accions: 2.2.1, 2.2.2, 
2.2.3, 2.3.1, 2.3.2, 2.2.3, 2.3.2, 6.1.3, 6.1.4, 
9.1.1 

Altres organismes implicats: ICAEN, IDAE, 
DMAH,  

Indicadors de seguiment: -- Estat d’execució: No iniciat 
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OBJECTIU 2 MILLORAR L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 

PROGRAMA                 3 FOMENT DE LES FONTS D’ENERGIA ALTERNATIVES 

ACCIÓ/PROJECTE      4 INCORPORACIÓ DE LES ENERGIES ALTERNATIVES EN L’ESPAI PÚBLIC 

Objectiu: Ambientalitzar l’espai públic 

Tipus d’acció: Execució d’obres Àmbit temàtic: Energia 

Descripció: 
 
Cal introduir criteris de sostenibilitat en la planificació de l’espai públic, així, es proposa preveure la 
integració de sistemes de generació d’energia a partir de fonts renovables en el disseny de l’espai 
públic de Blanes. Aquesta  
 

- La col·locació de plaques fotovoltaiques a pèrgoles, fanals i altres punts vàlids per aquest ús. 
- La instal·lació de miniaerogeneradors eòlics en zones on la força del vent és potencialment 

aprofitable.  
 
La principal funció d’aquests elements, en el context actual no hauria de ser l’autoconsum, sinó la 
venda a la xarxa general -de la qual, tant mateix se’n acaba tornant a prendre l’energia-, per tal 
d’aprofitar els beneficis econòmics que s’apliquen actualment a aquest tipus d’energia i així obtenir 
una nova font d’ingressos per a l’Ajuntament. 
 
A més, aquest tipus d’actuacions tenen un efecte exemplificador i pedagògic de cara a la ciutadania.  
 

Grau de Prioritat: Mitjana Cost econòmic: Pèrgola fotovoltaica: 5.000� / kW 
instal·lat 

Termini d’implantació: Mig Fonts de finançament: ICAEN 

Període d’execució: Continuat Entitat responsable-promotor: AjB - DEOP 

Interrelació amb d’altres accions: 1.2.2, 2.1.2, 
2.3.1, 6.1.4, 6.2.2 Altres organismes implicats:  

Indicadors de seguiment: -- Estat d’execució: No iniciat 
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OBJECTIU 3: MILLORAR L’EFICIÈNCIA EN LA GESTIÓ 
DELS RECURSOS HÍDRICS 
 
Programa d’actuació 3.1: Reducció del consum d’aigua 
 

OBJECTIU 3 MILLORAR L’EFICIÈNCIA EN LA GESTIÓ DELS RECURSOS HÍDRICS 

PROGRAMA                 1 REDUCCIÓ DEL CONSUM D’AIGUA 

ACCIÓ/PROJECTE      1 AUDITORIES DE CONSUM D’AIGUA ALS EQUIPAMENTS MUNICIPALS 

Objectiu: Ambientalitzar els equipaments municipals 

Tipus d’acció: Estudi tècnic Àmbit temàtic: Aigua 

Descripció: 
 
Per tal d’ambientalitzar els equipaments municipals a partir d’una millor gestió de l’aigua basada en 
criteris de sostenibilitat, l’Ajuntament impulsarà la realització d’auditories de consum d’aigua dels 
equipaments municipals que constaran, com a mínim dels següent continguts: 
 

- Diagnòstic: Identificació de les disfuncions en el consum i la gestió de l’aigua dels edificis 
- Execució: Implantació de mesures correctores a partir dels problemes analitzats 
- Seguiment: Per comprovar l’efectivitat en l’estalvi hídric de les actuacions previstes. 

 
Els objectius de les auditories, seran: 
 

- Estalviar recursos hídrics optimitzant-ne el consum 
- Reduir la despesa econòmica per malbaratament de recursos 
- Assegurar la durabilitat i eficiència de les instal·lacions dels equipaments 
- Intervenir de forma positiva en el procés de desenvolupament sostenible. 
- Crear equipaments amb major qualitat a tots els nivells. 

 

Grau de Prioritat: Mitjana Cost econòmic: Per equipament 3.000 � 

Termini d’implantació: Curt Fonts de finançament: AjB 

Període d’execució: 4 mesos Entitat responsable-promotor: AjB - SMA 

Interrelació amb d’altres accions: 1.2.2, 3.1.3 Altres organismes implicats: -- 

Indicadors de seguiment: 29 Estat d’execució: No iniciat 
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OBJECTIU 3 MILLORAR L’EFICIÈNCIA EN LA GESTIÓ DELS RECURSOS HÍDRICS 

PROGRAMA                 1 REDUCCIÓ DEL CONSUM D’AIGUA 

ACCIÓ/PROJECTE      2 
ESTUDIS D’EFICIÈNCIA DE L’AIGUA DE REG EN ELS JARDINS, FONTS I 
DUTXES PÚBLIQUES 

Objectiu: Fomentar l’estalvi d’aigua 

Tipus d’acció: Implicació d’agents socials i 
econòmics Àmbit temàtic: Aigua 

Descripció: 
 
El reg de zones verdes generalment representa una de les principals despeses d’aigua pels municipis. 
En el cas de Blanes, aquesta aigua prové en part de captacions subterrànies, però una altra part 
representativa és aigua provinent de la xarxa d’aigua potable. Tot plegat fa necessari prendre accions 
per racionalitzar el consum d’aigua per a reg, tant pel que fa a l’origen com a la seva gestió. 
 
Així, la implantació de sistemes de reg eficient, que tingui en compte els tipus de vegetació que s’està 
regant i les necessitats hídriques de cada espècie ajuden significativament a l’estalvi d’aigua.  
 
Per tal d’implantar sistemes de reg adequats per a cada zona l’Ajuntament impulsarà la realització 
d’auditories per tal d’escatir quin és el sistema o la combinació de sistemes més adequat per al reg de 
les zones verdes de Blanes.  
 
 

Grau de Prioritat: Alta Cost econòmic: 40.000 �4 

Termini d’implantació: Mig Fonts de finançament: ACA, AB, AjB 

Període d’execució: 4 Mesos Entitat responsable-promotor: AjB - DEOP 

Interrelació amb d’altres accions: 3.2.2, 3.2.3, 
3.2.4, 9.2.6 Altres organismes implicats: AB 

Indicadors de seguiment: 28 Estat d’execució: No iniciat 

                                            
4 Basat en una experiència similar realitzada a Sant Cugat del Vallès sobre 500 habitatges i als espais 
verds públics del municipi. L’experiència va incloure la instal·lació de comptadors i mecanismes d’estalvi, 
accions informatives, seguiment i interpretació dels resultats. 
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OBJECTIU 3 MILLORAR L’EFICIÈNCIA EN LA GESTIÓ DELS RECURSOS HÍDRICS 

PROGRAMA                 1 REDUCCIÓ DEL CONSUM D’AIGUA 

ACCIÓ/PROJECTE      3 
ORDENANÇA MUNICIPAL PER A L’OPTIMITZACIÓ DEL CONSUM D’AIGUA 
DOMÈSTICA AL MUNICIPI 

Objectiu: Fomentar l’estalvi d’aigua 

Tipus d’acció: Instruments jurídics, econòmics i 
organitzatius Àmbit temàtic: Aigua 

Descripció: 
 
La creixent problemàtica relativa a la disponibilitat, i també a qualitat, dels recursos hídrics a Blanes, 
units a la possibilitat municipal de regular aspectes relatius a la construcció en les noves edificacions, 
permeten a l’Ajuntament participar en el foment de l’estalvi d’aigua en les futures actuacions. 
 
Per aquest motiu, es planteja la necessitat de redactar una ordenança municipal que estipuli, de 
manera tant acotada com sigui possible, la forma com s’han de projectar: 
 

- Obligatorietat d’instal·lació de comptadors individuals per a cada habitatge. 
- Ús de sistemes reguladors de cabals i volums als habitatges. S’haurà d’afavorir l’ús de 

productes i sistemes que gaudeixen d’alguna certificació o etiqueta ambiental. 
- Les aixetes dels aparells sanitaris de consum individual disposaran de mecanismes 

economitzadors d’aigua o similars així com mecanismes reductors de cabal, de manera que per 
a una pressió de dos quilograms i mig per centímetre quadrat (2,5 kg/cm2) tinguin un cabal 
màxim de vuit litres per minut (8 l/min.). 

- El mecanisme de descàrrega de les cisternes dels inodors limitaran el volum de descàrrega a 
un màxim de 6 litres, amb la possibilitat d’aturar la descàrrega o amb un doble sistema de 
descàrrega. 

- El mecanisme de les dutxes inclouran airejadors o mecanismes reductors de cabal, de manera 
tinguin un cabal màxim de deu litres per minut (10 l/min.). 

- Preveure dipòsits de recollida d’aigües de pluja, que després seran emprats per a reg d’espais 
verds comunitaris o privats, en aquells edificis que tinguin superfícies susceptibles a ser 
regades.  

- Implantació de sistemes de reutilització d’aigües grises als edificis. 
- Regulació de la jardineria i dels sistemes de rec en els jardins privats 
 

 
L’objectiu és que aquestes recomanacions esdevinguin d’obligat compliment i assegurin una 
disminució real del consum unitari d’aigua en el municipi. 
 

Grau de Prioritat: Alta Cost econòmic: Organitzatiu i/o tècnic –Per a la 
redacció de l’ordenança- (100 hores) 

Termini d’implantació: Curt Fonts de finançament: ACA 

Període d’execució: 1 any Entitat responsable-promotor: AjB - SMA 

Interrelació amb d’altres accions: 3.1.1, 3.2.2, 
3.2.3, 3.2.4, 9.2.6 Altres organismes implicats: ACA 

Indicadors de seguiment: 18 Estat d’execució: No iniciat 
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Programa d’actuació 3.2: millora de la gestió dels recursos hídrics 
(reciclatge i reutilització) 
 

OBJECTIU 3 MILLORAR L’EFICIÈNCIA EN LA GESTIÓ DELS RECURSOS HÍDRICS 

PROGRAMA                 2 MILLORA DE LA GESTIÓ DELS RECURSOS HÍDRICS (RECICLATGE I 
REUTILITZACIÓ) 

ACCIÓ/PROJECTE      1 MINIMITZACIÓ DE LES PÈRDUES A LA XARXA DE PROVEÏMENT PÚBLIC 

Objectiu: Optimitzar l’eficiència de la distribució d’aigua potable a Blanes 

Tipus d’acció: Programa de vigilància i control Àmbit temàtic: Aigua 

Descripció: 
 
Per tal d’evitar pèrdues innecessàries d’aigua en la xarxa de distribució municipal és indispensable el 
correcte manteniment de les instal·lacions. 
 
Cal tenir en compte que factors com el pendent, la mida o l’antiguitat, accentuen el procés de desgast 
de les infraestructures de distribució d’aigua potable. Per maximitzar l’eficiència en el consum d’aigua 
domèstica és necessari realitzar un manteniment continuat de la xarxa de distribució per minimitzar les 
pèrdues. D’altra banda, cal tenir en compte que l’antiguitat de la xarxa d’aigua potable de Blanes fa que 
encara restin àrees amb fibrociment i PVC, malgrat que progressivament s’està renovant. 
 
Aquesta acció proposa que l’Ajuntament endegui un programa de millora de les infrastructures de 
distribució de l’aigua potable. I caldrà que inclogui com a mínim un pla d’acció amb els objectius de: 
 

- Programa continu de detecció de fuites 
- Determinar les correccions a realitzar 
- Aplicar les mesures correctores de forma immediata. 

 

Grau de Prioritat: Alta Cost econòmic: Sense valoració 

Termini d’implantació: Mig Fonts de finançament: ACA, AB 

Període d’execució: Continuat Entitat responsable-promotor: AjB - DEOP 

Interrelació amb d’altres accions: 7.1.3 Altres organismes implicats: ACA, AB, BM 

Indicadors de seguiment: 28, 29 Estat d’execució: Iniciat 
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OBJECTIU 3 MILLORAR L’EFICIÈNCIA EN LA GESTIÓ DELS RECURSOS HÍDRICS 

PROGRAMA                 2 MILLORA DE LA GESTIÓ DELS RECURSOS HÍDRICS (RECICLATGE I 
REUTILITZACIÓ) 

ACCIÓ/PROJECTE      2 MINIMITZACIÓ DE LES FUITES A LA XARXA DE SANEJAMENT 

Objectiu: Evitar la contaminació de les aigües subterrànies i del subsòl 

Tipus d’acció: Programa de vigilància i control Àmbit temàtic: Aigua 

Descripció: 
 
De la mateixa manera que en la xarxa d’aigua potable, sovint es produeixen fuites en la xarxa de 
claveguera, més encara quan aquesta és antiga. Però a diferència d’en el primer cas, en aquest cas 
difícilment es detecten les fuites ja que no existeix una facturació dels volums abocats i tractats. A 
més, aquestes fuites incontrolades poden tenir una incidència ambiental molt negativa en contaminar 
el sòl i les aigües subterrànies. Per tal d’evitar vessaments indesitjats d’aigües residuals és 
indispensable el correcte manteniment de les instal·lacions. 
 
Cal tenir en compte que factors com el pendent, la mida o l’antiguitat, accentuen el procés de desgast 
de les infraestructures de distribució d’aigua. En qualsevol cas, és necessari realitzar un manteniment 
continuat de la xarxa de sanejament per minimitzar les pèrdues. 
 
Aquesta acció proposa que l’Ajuntament endegui un programa de millora de les infrastructures de 
sanejament. I caldrà que inclogui com a mínim un pla d’acció amb els objectius de: 
 

- Programa continu de detecció de fuites 
- Determinar les correccions a realitzar 
- Aplicar les mesures correctores de forma immediata. 

 

Grau de Prioritat: Baixa Cost econòmic: Sense valoració 

Termini d’implantació: Llarg Fonts de finançament: ACA, AB 

Període d’execució: Continuat Entitat responsable-promotor: AjB - DEOP 

Interrelació amb d’altres accions: 7.1.3 Altres organismes implicats: ACA, AB, CCB 

Indicadors de seguiment: 28, 29 Estat d’execució: No iniciat 
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OBJECTIU 3 MILLORAR L’EFICIÈNCIA EN LA GESTIÓ DELS RECURSOS HÍDRICS 

PROGRAMA                 2 MILLORA DE LA GESTIÓ DELS RECURSOS HÍDRICS (RECICLATGE I 
REUTILITZACIÓ) 

ACCIÓ/PROJECTE      3 
CONNEXIÓ DE TOTES LES URBANITZACIONS A LES XARXES D’ABASTAMENT 

I SANEJAMENT MUNICIPALS 

Objectiu: Garantir la qualitat sanitària de l’aigua potable i la millora del sistema de sanejament municipal 

Tipus d’acció: Projecte executiu Àmbit temàtic: Aigua 

Descripció: 
 
El creixement dispers o no planificat en diverses parts del municipi ha provocat que algunes 
urbanitzacions no estiguin connectades al sistema d’abastament i sanejament municipals amb els 
problemes de gestió que aquest fet comporta.  
 
Es considera fonamental la connexió de les diferents urbanitzacions que encara no ho estan, ja que: 
 

- Permetrà a l’Ajuntament garantir a la qualitat sanitària de l’aigua potable que subministra als 
seus ciutadans. 

- Contribuirà a evitar la presència i l’ús de fosses sèptiques que sempre suposen un cert risc 
hidrogeològic i punts d’abocament d’aigües residuals incontrolats.  

 
Així, aquesta acció proposa: 
 

- Revisar el projecte constructiu de la xarxa de proveïment 
- Realitzar el projecte constructiu de la xarxa de sanejament, en aquells nuclis on no existeixi. 
- Executar les obres de connexió amb la xarxa municipal tant per la xarxa de proveïment com per 

la de sanejament. 
 

Grau de Prioritat: Alta  Cost econòmic: Sense valoració 

Termini d’implantació: Curt  Fonts de finançament: AjB, ACA 

Període d’execució: 1 any Entitat responsable-promotor: AjB - DEOP 

Interrelació amb d’altres accions: 3.1.2, 3.1.3, 
3.2.4, 6.1.4, 7.1.3 Altres organismes implicats: AB 

Indicadors de seguiment: 18 Estat d’execució: No iniciat 
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OBJECTIU 3 MILLORAR L’EFICIÈNCIA EN LA GESTIÓ DELS RECURSOS HÍDRICS 

PROGRAMA                 2 MILLORA DE LA GESTIÓ DELS RECURSOS HÍDRICS (RECICLATGE I 
REUTILITZACIÓ) 

ACCIÓ/PROJECTE      4 
APROFITAMENT DELS POUS MUNICIPALS ACTUALMENT FORA D’ÚS PER A 

REG DE ZONES VERDES I NETEJA DE CARRERS 

Objectiu: Diversificar les fonts d’aigua en funció dels requeriments de qualitat per a cada ús. 

Tipus d’acció: Projecte executiu Àmbit temàtic: Aigua 

Descripció: 
 
L’Ajuntament disposa de 12 pous municipals, dels quals 5 estan actualment fora de servei i romanen 
com a recolzament en cas de necessitat. Aproximadament la meitat de l’aigua que se subministra a la 
població procedeix de la desalinitzadora de Blanes, motivat per un descens de la qualitat dels 
aprofitaments municipals que en els darrers anys han posat de manifest la presència destacada de 
clorurs.  
 
En aquest sentit es contempla la possibilitat d’aprofitar l’aigua d’aquestes captacions per al reg de 
zones verdes i neteja de carrers. Val a dir que l’Ajuntament disposa d’un 13è pou que es destina 
únicament al reg municipal. 
 
Es proposa que els pous que romanen fora de servei puguin ser utilitzats per al reg de zones verdes 
municipals sempre que la connexió a la xarxa de reg ho permeti. En cas contrari es podria contemplar 
la possibilitat dur a terme el reg a través de cubes. 
 
Aquesta iniciativa es considera molt positiva perquè contribueix a fonamentar l’estalvi d’aigua potable 
en el municipi. 
 

Grau de Prioritat: Alta Cost econòmic: 100.000 � 

Termini d’implantació: Mig Fonts de finançament: AjB, ACA 

Període d’execució: 1 any Entitat responsable-promotor: AjB - DEOP 

Interrelació amb d’altres accions: 3.1.2, 3.1.3, 
3.2.4, 9.2.6 Altres organismes implicats: ACA, AB 

Indicadors de seguiment: -- Estat d’execució: No iniciat 
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OBJECTIU 3 MILLORAR L’EFICIÈNCIA EN LA GESTIÓ DELS RECURSOS HÍDRICS 

PROGRAMA                 2 MILLORA DE LA GESTIÓ DELS RECURSOS HÍDRICS (RECICLATGE I 
REUTILITZACIÓ) 

ACCIÓ/PROJECTE      5 
REUTILITZACIÓ DE LES AIGÜES REGENERADES DE L’EDAR PER A REG 

MUNICIPAL 

Objectiu: Diversificar les fonts d’aigua en funció dels requeriments de qualitat per a cada ús. 

Tipus d’acció: Projecte executiu Àmbit temàtic: Aigua 

Descripció: 
 
Reutilitzar les aigües residuals depurades procedents de l’EDAR de Blanes per a reg de zones verdes 
municipals. 
 
Des de l’any 2001 l’EDAR Blanes té instaurat el tractament terciari d’eliminació de nutrients. Per aquest 
motiu les aigües residuals que s’aboquen des de l’estació depuradora, sempre i quan compleixin amb els 
mínims de qualitat, podrien ser reutilitzades per al reg de zones verdes. Amb aquesta acció es pretén 
disminuir el consum d’aigua potable per a usos en els quals no fa falta un qualitat de l’aigua tant 
elevada 
 
En aquest sentit es contempla la següent actuació: 
 

- Sol·licitar a l’Agència Catalana de l’Aigua la concessió d’aigües residuals depurades per a reg 
de zones verdes. 

- Elaborar el projecte constructiu de portada d’aigües i del tractament de desinfecció. 
 

Grau de Prioritat: Alta  Cost econòmic: 12.000 – 20.000 � realització de 
l’estudi de viabilitat 

Termini d’implantació: Mig Fonts de finançament: AjB, ACA, CCB 

Període d’execució: 1 any Entitat responsable-promotor: AjB - DEOP 

Interrelació amb d’altres accions: 3.1.2, 3.1.3, 
3.2.2, 3.2.3, 9.2.6 Altres organismes implicats: RSMBO, AB 

Indicadors de seguiment: 30 Estat d’execució: No iniciat 
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OBJECTIU 3 MILLORAR L’EFICIÈNCIA EN LA GESTIÓ DELS RECURSOS HÍDRICS 

PROGRAMA                 2 MILLORA DE LA GESTIÓ DELS RECURSOS HÍDRICS (RECICLATGE I 
REUTILITZACIÓ) 

ACCIÓ/PROJECTE      6 PARTICIPAR EN LA FUTURA COMUNITAT D’USUARIS DE LA TORDERA 

Objectiu: Millora de la gestió de l’aigua de reg 

Tipus d’acció: Instruments jurídics, econòmics i 
organitzatius Àmbit temàtic: Aigua 

Descripció: 
 
Una comunitat d’usuaris és un òrgan de participació en que tots els usuaris (ajuntaments, indústries i 
regants) acorden aquelles decisions que afecten a l’aprofitament dels recursos hídrics de la conca a fi de 
gestionar i controlar la seva explotació de manera eficient.  
 
Per aquest motiu, la participació de l’Ajuntament de Blanes en aquest ens es considera molt important. En 
el marc de la futura constitució de la Comunitat d’Usuaris de la Tordera es podrà potenciar especialment la 
legalització de les captacions particulars del municipi, fet que permetrà ajudar a mantenir el control de la 
qualitat de l’aigua i regular l’ús de l’aigua en tots els àmbits: domèstic, industrial i agrícola. 
 
En l’actualitat els aprofitaments d’aigua per abastament municipal disposen de la corresponent 
concessió administrativa, complint amb la legislació vigent. No obstant, les dades obtingudes del 
Registre d’Aigües de l’ACA posen de manifest que a Blanes hi ha un total de 61 concessions (una de 
les quals correspon als pous municipals amb una dotació de 5.891.177 m3/any) amb un volum total 
d’aigua concedida de 8.196.463 m3/any. La realitat, en canvi, és molt diferent ja que el nombre de 
captacions existents en el municipi es considera molt superior. 
 

Grau de Prioritat: Mitjana  Cost econòmic: Organitzatiu i/o tècnic (120 hores) 

Termini d’implantació: Curt Fonts de finançament: ACA 

Període d’execució: Continuat Entitat responsable-promotor: AjB - SMA 

Interrelació amb d’altres accions: 1.1.2, 7.1.7, 
7.1.3, 7.1.4 Altres organismes implicats: ACA, Particulars 

Indicadors de seguiment: 18 Estat d’execució: No iniciat 
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OBJECTIU 4: MINIMITZAR LA PRODUCCIÓ DE 
RESIDUS I POTENCIAR EL SEU REAPROFITAMENT 
 
Programa d’actuació 4.1: Reducció de la quantitat de residus 
municipals  
 

OBJECTIU 4 MINIMITZAR LA PRODUCCIÓ DE RESIDUS I POTENCIAR-NE EL SEU 
REAPROFITAMENT 

PROGRAMA                 1 REDUCCIÓ DE LA QUANTITAT DE RESIDUS MUNICIPALS 

ACCIÓ/PROJECTE      1 PLA DE MINIMITZACIÓ DE RESIDUS A L’AJUNTAMENT 

Objectiu: Reduir la generació de residus en les dependències municipals 

Tipus d’acció: Instruments jurídics, econòmics i 
organitzatius Àmbit temàtic: Residus 

Descripció: 
 
En el marc del protocol de compra verda o independentment, i amb l’objectiu de reduir la generació de 
residus l’Ajuntament hauria de tirar endavant un pla per a la minimització dels residus en totes les 
seves dependències, serveis i actes. Així, per millorar la gestió dels residus de les dependències 
municipals i també per donar exemple a la ciutadania, algunes de les accions que cal emprendre són: 
 

- Utilització de materials reutilitzables i evitar els d’un sol ús. 
- Prioritzar la compra i ús de material biodegradable. 
- Evitar els productes amb embalatge excessiu.  
- Fer un ús racional del paper (impressió de paper a doble cara, optimitzar el nombre de 

fotocòpies, tramesa d’informació a través del correu electrònic, etc.). 
- Evitar l’ús dels envasos individuals . 
- Prioritzar les compres en grans quantitats. 

 

Grau de Prioritat: Baixa Cost econòmic: Organitzatiu i/o tècnic (80 hores) 

Termini d’implantació: Curt Fonts de finançament: -- 

Període d’execució: Continuat Entitat responsable-promotor: AjB - SMA 

Interrelació amb d’altres accions: 1.2.2, 1.2.3 Altres organismes implicats: -- 

Indicadors de seguiment: 16 Estat d’execució: No iniciat 
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OBJECTIU 4 MINIMITZAR LA PRODUCCIÓ DE RESIDUS I POTENCIAR-NE EL SEU 
REAPROFITAMENT 

PROGRAMA                 1 REDUCCIÓ DE LA QUANTITAT DE RESIDUS MUNICIPALS 

ACCIÓ/PROJECTE      2 NOVA ORDENANÇA DE RESIDUS 

Objectiu: Racionalitzar la generació i gestió dels residus municipals 

Tipus d’acció: Instruments jurídics econòmics i 
organitzatius Àmbit temàtic: Residus 

Descripció: 
 
Per tal de potenciar reducció i el reciclatge de residus a Blanes, cal que l’Ajuntament aprovi una nova 
ordenança que inclogui criteris ambientals en la gestió de residus municipals. L’ordenança haurà de 
contemplar com a mínim  mesures de minimització de la generació, establiment d’una fiscalitat 
ambiental en matèria de residus, potenciació de la selecció en origen de totes les fraccions possibles... 
 
La taxa d’escombraries, és sens dubte l’instrument econòmic més important pel que fa al control de la 
generació i gestió dels residus en l’àmbit municipal, cal que la taxa d’escombraries inclogui l’adopció 
d’incentius fiscals (per exemple bonificacions per l’ús de la deixalleria, bonificacions per 
autocompostatge...) perquè són un eina útil per a potenciar la minimització dels residus i la selecció en 
origen de totes les fraccions dels residus. 
 
D’altra banda es recomana que l’Ajuntament estudiï la possibilitat d’establir un sistema de pagament per 
generació5 de residus municipals ja sigui en àmbits determinats (establiments comercials) o a tota la 
ciutat. ja que aquest és un dels sistemes més eficients a l’hora de potenciar la minimització i el reciclatge 
de residus. 
 

Grau de Prioritat: Alta Cost econòmic: Organitzatiu i/o tècnic (80 hores) 

Termini d’implantació: Curt Fonts de finançament: ARC, AjB 

Període d’execució: 1 any Entitat responsable-promotor: AjB - SMA 

Interrelació amb d’altres accions: 4.2.1, 4.2.4, 
4.2.6, 9.2.3 Altres organismes implicats: ARC, CCS 

Indicadors de seguiment: -- Estat d’execució: No iniciat 

                                            
5 De forma esquemàtica les modalitats més habituals de pagament per generació són: 
Pay-per-bag: a partir del control de bosses estandarditzades d’us obligat i proporcionades pels ajuntaments 
Pay-per-tag: a partir d’adhesius proporcionats per l’ajuntament 
Pay-per-can: a partir de contenidors particulars per a cada edifici 
Contenidors col·lectius amb targeta magnètica 
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Programa d’actuació 4.2: Foment del reciclatge i la valorització 
dels residus 
 

OBJECTIU 4 MINIMITZAR LA PRODUCCIÓ DE RESIDUS I POTENCIAR-NE EL SEU 
REAPROFITAMENT 

PROGRAMA                 2 FOMENT DEL RECICLATGE I LA VALORITZACIÓ DELS RESIDUS 

ACCIÓ/PROJECTE      1 
EXTENSIÓ DE LA RECOLLIDA SELECTIVA DE MATÈRIA ORGÀNICA A TOTA LA 

POBLACIÓ 

Objectiu: Adequar-se a la planificació sobre la gestió de residus a Catalunya 

Tipus d’acció: Nou servei municipal Àmbit temàtic: Residus 

Descripció: 
 
Els residus orgànics són, en general, el 45% del pes dels residus municipals. Si aquests residus no es 
recullen i es destinen a un abocador, poden provocar problemes ambientals. A més per cada 100 Kg 
de fracció orgànica recollida selectivament i compostada conjuntament amb residus vegetals de forma 
adient, s’obtenen 20 Kg de compost de qualitat. 
 
La Llei 6/93, reguladora de residus, estableix l’obligatorietat d’establir la recollida de la fracció orgànica 
dels residus municipals (FORM) en els municipis de més de 5.000 habitants. Aquesta recollida va 
entrar en funcionament a Blanes l’any 1998 implantant-se al barri de Mas Cremat amb contenidors de 
baixa capacitat situats al carrer. Al mateix any també s’implantà la recollida selectiva de la fracció 
orgànica a alguns grans productors, als mercats de fruites i verdures i a les escoles, i també amb 
contenidors. 
 
D’acord amb la normativa vigent, l’Ajuntament haurà d’anar estenent progressivament la recollida 
selectiva de la matèria orgànica a la resta de barris i urbanitzacions del municipi. 
 

Grau de Prioritat: Alta Cost econòmic: Definit a la contracta del servei de 
recollida de residus i neteja viària 

Termini d’implantació: Curt Fonts de finançament: AjB, ARC, CCS 

Període d’execució: 2 anys Entitat responsable-promotor: AjB – SMA 

Interrelació amb d’altres accions: 4.1.3, 4.2.2, 
4.2.4, 4.2.5, 9.2.3 Altres organismes implicats: SP, AV 

Indicadors de seguiment: 16 Estat d’execució: Iniciat 
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OBJECTIU 4 MINIMITZAR LA PRODUCCIÓ DE RESIDUS I POTENCIAR-NE EL SEU 
REAPROFITAMENT 

PROGRAMA                 2 FOMENT DEL RECICLATGE I LA VALORITZACIÓ DELS RESIDUS 

ACCIÓ/PROJECTE      2 
INCREMENTAR ELS RECURSOS DESTINATS A LA RECOLLIDA SELECTIVA I 
NETEJA VIÀRIA 

Objectiu: Millorar la recollida selectiva, i la neteja viària 

Tipus d’acció: Millora de servei municipal Àmbit temàtic: Residus 

Descripció: 
 
Per tal de resoldre les mancances detectades en el servei de recollida selectiva de residus i de neteja 
viària es proposa: 
 

- Incrementar el nombre de contenidors en estoc i agilitzar el procés per tal de poder reposar el 
més aviat possible les baixes que es produeixin. 

- Assegurar el manteniment de la ràtio actual d’habitants per contenidor així com les distàncies 
actuals entre els habitatges i els punts de recollida selectiva en les zones de nous creixements  

 
D’altra banda, per tal de cobrir les necessitats de contenidorització dels residus en tot l’àmbit 
municipal, cal incrementar el nombre de papereres en els barris perifèrics de la ciutat. 
 

Grau de Prioritat: Mitjana Cost econòmic: 500 �/unitat6 

Termini d’implantació: Curt Fonts de finançament: AjB, CCS, ARC 

Període d’execució: Continuat Entitat responsable-promotor: AjB - SMA 

Interrelació amb d’altres accions: 4.2.1, 4.2.3, 
4.2.5 Altres organismes implicats: -- 

Indicadors de seguiment: -- Estat d’execució: Iniciat 

                                            
6 Preu aproximat d’un contenidor tipus iglú de 2.500 litres de capacitat. 
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OBJECTIU 4 MINIMITZAR LA PRODUCCIÓ DE RESIDUS I POTENCIAR-NE EL SEU 
REAPROFITAMENT 

PROGRAMA                 2 FOMENT DEL RECICLATGE I LA VALORITZACIÓ DELS RESIDUS 

ACCIÓ/PROJECTE      3 
POTENCIACIÓ DE LA RECOLLIDA SELECTIVA EN ELS ESTABLIMENTS 
COMERCIALS I DE SERVEIS 

Objectiu:  Assolir majors ràtios de recuperació de residus 

Tipus d’acció: Estudi tècnic Àmbit temàtic: Residus 

Descripció: 
 
La gestió dels residus d’activitats comercials i empresarials esdevé un problema considerable en molts 
municipis, provocant la seva acumulació i la saturació dels contenidors destinats a la recollida de residus 
domèstics. Davant d’aquesta situació la Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, 
de 15 de juliol, reguladora dels residus obliga a implantar una recollida segregada dels residus municipals 
comercials. 
 
Es proposa realitzar un inventari dels productors de residus comercials de Blanes que permeti la detecció 
i ubicació dels principals productors de residus del sector comercial. A partir d’aquest coneixement 
l’Ajuntament definirà el sistema i la logística del servei de recollida de residus comercials (freqüències de 
recollida, sistema de recollida, etc., recursos  necessaris,...). 
 
D’altra banda, es planteja la possibilitat que les empreses que generen residus assimilables a 
comercials, puguin demanar la reducció de la taxa de residus, sempre que demostrin mitjançant una 
auditoria de residus, quina és la seva generació real de residus o si contracten un gestor propi per a 
cada tipologia de residus. 
 

Grau de Prioritat: Alta Cost econòmic: Per a la realització de l’inventari i 
la redacció de l’estratègia a seguir 9.000 � 

Termini d’implantació:  Mig Fonts de finançament: ARC, CCS 

Període d’execució: 4 mesos Entitat responsable-promotor: AjB - SMA 

Interrelació amb d’altres accions: 4.2.2, 4.2.4 Altres organismes implicats: ARC, SP 

Indicadors de seguiment: 16, 32 Estat d’execució: No iniciat 
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OBJECTIU 4 MINIMITZAR LA PRODUCCIÓ DE RESIDUS I POTENCIAR-NE EL SEU 
REAPROFITAMENT 

PROGRAMA                 2 FOMENT DEL RECICLATGE I LA VALORITZACIÓ DELS RESIDUS 

ACCIÓ/PROJECTE      4 
CONTROLAR LA REALITZACIÓ DE LA RECOLLIDA SELECTIVA EN ELS 
ESTABLIMENTS HOTELERS I CÀMPINGS 

Objectiu: Millorar la gestió dels residus comercials 

Tipus d’acció: Programa de vigilància i control Àmbit temàtic: Residus 

Descripció: 
 
La Llei15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus 
estableix que tots els establiments comercials estan obligats a gestionar correctament els seus residus, 
i per tant a realitzar la separació en origen. 
 
Actualment, l’Ajuntament s’encarrega de la gestió dels residus en gairebé tots els establiments hotelers 
i càmpings del municipi i hauria d’exercir un control més estret de la recollida en els mateixos, per 
garantir que la realitzen correctament. Aquest aspecte s’hauria de regular específicament per via de 
l’ordenança de residus contemplada en aquest mateix PALS; establint-se les obligacions dels 
establiments d’allotjament turístic i les penalitzacions econòmiques derivades del seu incompliment. 
 
Aquesta mesura hauria d’anar precedida d’una campanya informativa prèvia.  
 

Grau de Prioritat: Baixa Cost econòmic: Organitzatiu i/o tècnic (120 hores) 

Termini d’implantació: Curt Fonts de finançament: -- 

Període d’execució: Continuat Entitat responsable-promotor: AjB - SMA 

Interrelació amb d’altres accions: 4.1.3, 4.2.1, 
4.2.2, 4.2.3 Altres organismes implicats: SP, ARC, AHVB 

Indicadors de seguiment: 16, 32 Estat d’execució: No iniciat 
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OBJECTIU 4 MINIMITZAR LA PRODUCCIÓ DE RESIDUS I POTENCIAR-NE EL SEU 
REAPROFITAMENT 

PROGRAMA                 2 FOMENT DEL RECICLATGE I LA VALORITZACIÓ DELS RESIDUS 

ACCIÓ/PROJECTE      5 BONIFICACIONS FISCALS PER ALS USUARIS DE LA DEIXALLERIA 

Objectiu: Incrementar el grau de recuperació de residus municipals. 

Tipus d’acció: Instruments jurídics, econòmics i 
organitzatius Àmbit temàtic: Residus 

Descripció: 
 
Entre les mesures encaminades a la minimització i valorització de residus, la implantació d’una fiscalitat 
ambiental en matèria de residus, és important per a reduir la generació i també per a millorar la gestió 
dels residus municipals.  
 
En aquest sentit, i per tal de potenciar l’ús de la deixalleria municipal, es proposa aplicar reduccions a la 
taxa d’escombraries municipal per a aquells usuaris de la deixalleria que acreditin haver fet ús de la 
deixalleria amb una determinada freqüència o intensitat. 
 
L’acreditació d’haver fet ús de la deixalleria s’hauria de realitzar mitjançant una tarja o codi personal que 
s’assigni a cada persona jurídica a la qual s’aplica la taxa d’escombraries. 
 

Grau de Prioritat: Alta Cost econòmic: Organitzatiu i/o tècnic (20 hores)7 

Termini d’implantació: Curt Fonts de finançament: -- 

Període d’execució: Continuat Entitat responsable-promotor: AjB - DHI 

Interrelació amb d’altres accions: 4.1.3, 4.1.4, 
4.2.1, 4.2.2, 6.3.3 Altres organismes implicats: CCS, ARC 

Indicadors de seguiment: 32 Estat d’execució:No iniciat 

 

                                            
7 A banda de les hores destinades al disseny i posada en funcionament del sistema de comptabilització 
dels usuaris de la deixalleria, caldrà afegir al cost la quantitat que es deixarà de cobrar en concepte de taxa 
d’escombraries en aplicació de la reducció aplicada als usuaris de la deixalleria. 
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OBJECTIU 4 MINIMITZAR LA PRODUCCIÓ DE RESIDUS I POTENCIAR-NE EL SEU 
REAPROFITAMENT 

PROGRAMA                 2 FOMENT DEL RECICLATGE I LA VALORITZACIÓ DELS RESIDUS 

ACCIÓ/PROJECTE      6 AMPLIACIÓ DEL SERVEI DE DEIXALLERIA 

Objectiu: Incrementar la recuperació dels residus especials 

Tipus d’acció: Creació de nou servei municipal Àmbit temàtic: Residus 

Descripció: 
 
Una de les principals dificultats que esmenten les 
persones a l’hora de fer ús del servei de deixalleria 
és que aquestes es troben allunyades del nucli 
urbà i generalment és necessari desplaçar-se en 
cotxe. Aquest fet, a més, impedeix a les població 
que no disposa de vehicle propi de fer us de la 
deixalleria. 
 
Per tal de resoldre aquesta deficiència, 
l’Ajuntament estudiarà la possibilitat de posar en 
marxa un servei de deixalleria mòbil o estudiarà 
la creació d’una 
deixalleria de barri 
o mini-deixalleria 
que es pugui situar en 
un punt més cèntric i 
així facilitar-hi l’accés i 
potenciar la utilització 
d’aquest servei. 
 

 

 
 
 
 

 
Imatges corresponents a una deixalleria mòbil i a una 
deixalleria de barri respectivament. 

Grau de Prioritat: Mitjana Cost econòmic: 31.900 – 65.520 �8 

Termini d’implantació: Curt Fonts de finançament: DdGI 

Període d’execució: Continuat Entitat responsable-promotor: AjB - SMA 

Interrelació amb d’altres accions: 4.1.2, 4.2.2, 
4.2.5 Altres organismes implicats: CCS, ARC 

Indicadors de seguiment: 32 Estat d’execució: No iniciat 

                                            
8 Segons l’Agència de residus de Catalunya, el cost d’una deixalleria mòbil pot variar entre els 31.900 € i els 
70.680 € depenent del model (model 1 o 2). Mentre que cost estimatiu d’una mini-deixalleria es situa 
entorn als 65.520 €. Font: Norma tècnica sobre deixalleries i altres equipaments municipals. Versió 2006. 
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OBJECTIU 5: ASSOLIR UN MODEL DE MOBILITAT MÉS 
RACIONAL 
 
Programa d’actuació 5.1: Potenciació i foment del transport 
públic 

OBJECTIU 5 ASSOLIR UN MODEL DE MOBILITAT MÉS RACIONAL  

PROGRAMA                 1 POTENCIACIÓ I FOMENT DEL TRANSPORT PÚBLIC 

ACCIÓ/PROJECTE      1 
INCREMENT DE L’OFERTA DE TRANSPORT PÚBLIC AMB ELS MUNICIPIS DE 
L’ENTORN 

Objectiu: Potenciar l’ús del transport públic 

Tipus d’acció: Millora de servei municipal Àmbit temàtic: Mobilitat 

Descripció: 
 
De l’anàlisi de la disponibilitat de transport públic a Blanes amb els municipis de l’entorn immediat, i 
de les aportacions de la ciutadania a l’Agenda 21, se’n desprèn la necessitat d’incrementar l’oferta de 
transport públic interurbà. 
 
Actualment ja existeixen concessions de transport públic per a aquestes rutes i no està prevista la seva 
renovació a curt termini, pel que la solució hauria de passar per una ampliació de la concessió per tal 
que es puguin incrementar els horaris i les freqüències del servei actual. 
 
El reforç de les línies de transport públic caldrà fer-lo de forma coordinada amb els municipis de 
l’entorn de Blanes. 
 

Grau de Prioritat: Alta Cost econòmic: Organitzatiu i/o tècnic –reunions i 
negociacions- (100h) 

Termini d’implantació: Mig Fonts de finançament: DPTOP 

Període d’execució: Continuat Entitat responsable-promotor: AjB - Alcaldia 

Interrelació amb d’altres accions: 5.1.2, 5.1.3, 
6.1.4, 9.2.2 Altres organismes implicats: AjV 

Indicadors de seguiment: 4 Estat d’execució: Iniciat 



 

Agenda 21 Local de Blanes 
Pla d’Acció Local cap a la Sostenibilitat 

75 

 

OBJECTIU 5 ASSOLIR UN MODEL DE MOBILITAT MÉS RACIONAL  

PROGRAMA                 1 POTENCIACIÓ I FOMENT DEL TRANSPORT PÚBLIC 

ACCIÓ/PROJECTE      2 
MILLORA DELS SERVEI DE TRANSPORT PÚBLIC AMB BARCELONA,GIRONA I 
L’AEROPORT 

Objectiu:  Millorar les comunicacions mitjançant el transport públic amb les principals destinacions 

Tipus d’acció: Millora de servei municipal Àmbit temàtic: Mobilitat 

Descripció: 
 
Fora del seu àmbit immediat d’influència, són clares les creixents vinculacions existents amb les 
capitals de Barcelona i Girona, així com l’aeroport de Girona-Costa Brava actualment en alça. 
 
Pel que fa a la connexió amb Barcelona i Girona es proposa: 
 

- Augmentar la freqüència de pas dels trens per tal de disminuir el temps d’espera del viatger 
- Recuperar els trens semidirectes o “express” per tal de disminuir el temps del viatge 
- Millorar la coordinació entre la línia 1 i la línia 2 a l’estació de Maçanet Massanes per 

assegurar una connexió ràpida entre Blanes i Girona. 
- Impulsar l’establiment d’una línia de tren regional Blanes – Girona – Figueres. 

 
Pel que fa a la connexió mitjançant la línia de bus  entre Blanes i l’aeroport Girona-Costa Brava, es 
proposa: 
 

- Augmentar la freqüència de pas per a disminuir el temps d’espera del viatger, assegurant 
també uns mínims acceptables durant els mesos d’hivern. 

- Potenciar el busos semidirectes o “express” per a disminuir el temps del viatge 
- Modernitzar el parc mòbil per augmentar la qualitat del viatge a tots els nivells. 

 

Grau de Prioritat: Alta Cost econòmic: Organitzatiu i/o tècnic –reunions i 
negociacions- (100h) 

Termini d’implantació: Mig Fonts de finançament: DPTOP, RENFE 

Període d’execució: Continuat Entitat responsable-promotor: AjB - Alcaldia 

Interrelació amb d’altres accions: 5.1.1, 5.1.3, 
8.3.3, 9.2.2 Altres organismes implicats: AjV 

Indicadors de seguiment: 4 Estat d’execució: No iniciat 
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OBJECTIU 5 ASSOLIR UN MODEL DE MOBILITAT MÉS RACIONAL  

PROGRAMA                 1 POTENCIACIÓ I FOMENT DEL TRANSPORT PÚBLIC 

ACCIÓ/PROJECTE      3 
CREACIÓ D’UN SISTEMA DE TRANSPORT INTEGRAT AMB L’ALT MARESME I 
LA SELVA MARÍTIMA 

Objectiu: Afavorir la utilització del transport públic en els desplaçaments multimodals.  

Tipus d’acció: Millora de servei municipal Àmbit temàtic: Mobilitat 

Descripció: 
 
El municipi de Blanes està inserit en un sistema urbà que va més enllà dels límits municipals, i per el 
qual es mouen diàriament la majoria dels seus habitants i població atreta pel municipi. 
 
Per tal de potenciar els desplaçaments amb transport públic amb els municipis de l’entorn, aquesta 
acció proposa la integració tarifaria de la xarxa de transport públic de l’Alt Maresme i la Selva marítima, 
de forma que amb un mateix billet, hom es pugui moure per tota l’àrea urbana en qualsevol mitjà de 
transport col·lectiu i realitzar transbordaments gratuïts en determinades condicions. 
 
Aquesta acció cal dur-la a terme de forma coordinada amb la resta de municipis de l’entorn 
 

Grau de Prioritat: Mitjana Cost econòmic: Organitzatiu i/o tècnic –reunions i 
negociacions- (100h) 

Termini d’implantació: Mig Fonts de finançament: DPTOP, CCS, CCM 

Període d’execució: 1 any Entitat responsable-promotor: AjB – Alcaldia, 
CCS - CCM 

Interrelació amb d’altres accions: 5.1.1, 5.1.2,  Altres organismes implicats: AjB, AjV 

Indicadors de seguiment: 4 Estat d’execució: No iniciat 
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Programa d’actuació 5.2: Impuls d’una mobilitat alternativa 

OBJECTIU 5 ASSOLIR UN MODEL DE MOBILITAT MÉS RACIONAL  

PROGRAMA                 2 IMPULS D’UNA MOBILITAT ALTERNATIVA 

ACCIÓ/PROJECTE      1 FOMENTAR L’APARCAMENT COMPARTIT 

Objectiu: Racionalitzar la utilització de l'espai viari. 

Tipus d’acció: Nou servei municipal Àmbit temàtic: Mobilitat 

Descripció: 
 
El dèficit d’aparcament és una de les principals problemàtiques a nivell de mobilitat a Blanes, ja que a 
més condiciona moltes altres actuacions en la via pública, per aquesta raó es proposa promocionar 
l’ús d’aparcaments compartits (parksharing). 
 
Aquesta acció es basa en el fet que la majoria dels aparcaments privats estan buits la major part del 
temps, ja que els seus propietaris treballen en un lloc diferent d’allà on resideixen, mentre que, per la 
mateixa raó, al carrer hi ha molts vehicles buscant lloc per aparcar. Així doncs, la idea es basa en 
posar en contacte aquells que tenen una plaça lliure durant el dia, amb aquells que busquen un lloc 
per aparcar. 
 
Aquests serveis funcionen mitjançant una base de dades on-line9 de propietaris de pàrkings disposats a 
compartir-l’ho, on es recollirà informació sobre la situació de l’aparcament a compartir, horaris, 
telèfons de contacte, correu electrònic, etc. per tal que els interessats a compartir cotxe puguin establir 
contacte.  
 
Aquest servei podria gestionar-se des de la pàgina web de l’Ajuntament, tot i que ja hi ha empreses 
privades que es dediquen a gestionar aquest tipus de serveis. 
 

Grau de Prioritat: Baixa Cost econòmic: Organitzatiu i/o tècnic (80 hores) 

Termini d’implantació: Curt Fonts de finançament: DPTOP 

Període d’execució: 4 mesos Entitat responsable-promotor: AjB - DEOP 

Interrelació amb d’altres accions: 5.2.2, 6.2.2 Altres organismes implicats: AV 

Indicadors de seguiment: -- Estat d’execució: No iniciat 

                                            
9 Vegeu les pàgines web www.compartir.es o http://www.compartircotxe.org . 

http://www.compartir.es
http://www.compartircotxe.org
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OBJECTIU 5 ASSOLIR UN MODEL DE MOBILITAT MÉS RACIONAL  

PROGRAMA                 2 IMPULS D’UNA MOBILITAT ALTERNATIVA 

ACCIÓ/PROJECTE      2 FOMENTAR MODALITATS DE COTXE COMPARTIT 

Objectiu: Fer un ús racional del vehicle privat 

Tipus d’acció: Nou servei municipal Àmbit temàtic: Mobilitat 

Descripció: 
 
Per tal de racionalitzar els desplaçaments en vehicle privat i reduir el nombre de cotxes a la via pública 
l’Ajuntament promourà diferents opcions de cotxe compartit amb els objectius de: 
 

- Fer un ús racional del cotxe o transport privat. 
- Facilitar als ciutadans i ciutadanes una altra alternativa en els seus desplaçaments  
- Disminuir la contaminació produïda pels vehicles privats. 
- Millorar la utilització de l'espai públic. 

 
Entre les diferents opcions de cotxe compartit, cal destacar: 
 

- Gestió d’itineraris comuns a través de la web municipal: El servei (anomenat també 
carpooling) consisteix a facilitar la trobada de persones que estan interessades a compartir el 
vehicle privat a l'hora de fer un viatge. Aquesta acció funciona per mitjà d’una base de dades 
on-line10 de propietaris de cotxes disposats a compartir-l’ho, on es recollirà informació sobre 
els itineraris, horaris, telèfons de contacte, correu electrònic, etc. per tal que els interessats a 
compartir cotxe puguin establir contacte. (Aquest servei es podria gestionar des de la web 
municipal). L’ajuntament pot donar facilitats a aquest servei mitjançant l’establiment de zones 
reservades específicament per a la trobada dels usuaris del servei. 

 

Grau de Prioritat: Baixa Cost econòmic: Organitzatiu i/o tècnic (80 hores) 

Termini d’implantació: Mig Fonts de finançament: DPTOP 

Període d’execució: 4 mesos Entitat responsable-promotor: AjB – SMA 

Interrelació amb d’altres accions: 5.2.1 6.1.2, 
6.2.2 Altres organismes implicats: AV 

Indicadors de seguiment: 4 Estat d’execució: No iniciat 

                                            
10 Vegeu les pàgines web www.compartir.es o http://www.compartircotxe.org . 

http://www.compartir.es
http://www.compartircotxe.org
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Programa d’actuació 5.3: Pacificació i humanització de la xarxa 
viària 

OBJECTIU 5 ASSOLIR UN MODEL DE MOBILITAT MÉS RACIONAL  

PROGRAMA                 3 PACIFICACIÓ I HUMANITZACIÓ DE LA XARXA VIÀRIA 

ACCIÓ/PROJECTE      1 INCREMENT DE LA SUPERFÍCIE PER A VIANANTS 

Objectiu: Afavorir i incrementar la qualitat dels desplaçaments a peu 

Tipus d’acció: Execució d’obres Àmbit temàtic: Mobilitat 

Descripció: 
 
Una de les accions que cal emprendre per tal de millorar la qualitat de l’espai públic és augmentar la 
superfície viària destinada als vianants –especialment deficitària en moltes zones del municipi-.  
 
Es proposa engegar un programa de millora de l’espai urbà, basat en les conclusions dels diferents 
estudis sobre mobilitat i accessibilitat de que disposa l’Ajuntament, que tingui com a punt central 
guanyar espai per al vianant.  
 
A partir dels resultats de l’anàlisi, es podran emprendre mesures correctores per a millorar la qualitat 
de l’espai urbà de Blanes, tot incrementant la superfície per als vianants amb accions com: 
 

- Identificació i ampliació de les voreres susceptibles d’ésser-ho. 
- Peatonalització de carrers i creació de carrers amb prioritat invertida. 
- Minimització d’elements a la via pública. 
- Aprofitar la construcció d’aparcaments soterranis per a augmentar la superfície de la via pública 

destinada als vianants 
 

Grau de Prioritat: Alta Cost econòmic: 25.000 – 100.000 � depenent 
de l’actuació11 

Termini d’implantació: Llarg Fonts de finançament: DPTOP, DdGi 

Període d’execució: Continuat Entitat responsable-promotor: AjB – DU 

Interrelació amb d’altres accions: 1.1.2, 5.3.2, 
6.1.1, 6.1.4, 6.2.3, 8.3.1 Altres organismes implicats: RMAOP, AV  

Indicadors de seguiment: 23 Estat d’execució: No iniciat 

                                            
11 Basat en el document del Govern Basc “50 buenas pràcticas municipales”. 2004. 



Document III: Pla d’Acció Local 
Agenda 21 Local de Blanes 

80 

 

OBJECTIU 5 ASSOLIR UN MODEL DE MOBILITAT MÉS RACIONAL  

PROGRAMA                 3 PACIFICACIÓ I HUMANITZACIÓ DE LA XARXA VIÀRIA 

ACCIÓ/PROJECTE      2 DISSENY D’ITINERARIS SEGURS PER A VIANANTS 

Objectiu: Afavorir i incrementar la qualitat dels desplaçaments a peu. 

Tipus d’acció: Execució d’obres Àmbit temàtic: Mobilitat 

Descripció: 
 
L’estudi de mobilitat de que disposa el municipi ja identifica tota una sèrie d’itineraris principals per a 
vianants a la vila. Cal dotar aquests recorreguts de manera que satisfacin les necessitats de les veïnes 
i veïns que opten per desplaçar-se a peu, així, es proposa: 
 

- Valorar el grau de pacificació del trànsit existent, l’amplada de les voreres, la comoditat i 
idoneïtat del recorregut ... 

- Potenciar l’accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda. 
- Qualitat i noblesa dels materials utilitzats (paviments, arbrat, mobiliari urbà...) 
- Integrar senyalització viària específica per a vianants assenyalant els itineraris prioritaris i les 

distàncies aproximades (mesurades en temps de desplaçament) 
 
En aquesta acció s’hi podria considerar igualment la creació d’itineraris escolars per a garantir 
l’accés a peu i en condicions de seguretat viària fins als centres escolars dels nens i nenes de Blanes. 
 

Grau de Prioritat: Alta Cost econòmic: 50.000 �/adequació itinerari 
15.000 �/itinerari escolar 12 

Termini d’implantació: Mig Fonts de finançament: INSERSO, ONCE 

Període d’execució: Continuat Entitat responsable-promotor: AjB – DEOP,  

Interrelació amb d’altres accions: 1.1.2, 5.3.1, 
6.1.1, 6.1.4, 8.3.1 

Altres organismes implicats: RMAOP, AV, CE, 
SP, EL 

Indicadors de seguiment: 23 Estat d’execució: Iniciat 

                                            
12 Basat en l’experiència de Cerdanyola del Vallès (57.000 hab). 
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OBJECTIU 5 ASSOLIR UN MODEL DE MOBILITAT MÉS RACIONAL  

PROGRAMA                 3 PACIFICACIÓ I HUMANITZACIÓ DE LA XARXA VIÀRIA 

ACCIÓ/PROJECTE      3 CREACIÓ DE NOUS CARRILS BICI 

Objectiu: Potenciar l’ús de la bicicleta a Blanes 

Tipus d’acció: Execució d’obres Àmbit temàtic: Mobilitat 

Descripció: 
 
D’acord amb la proposta de l’estudi de mobilitat del municipi es crearan nous carrils bici que donin 
resposta a les necessitats d’aquelles veïnes i veïns que opten per l’ús de la bicicleta per als seus 
desplaçaments i fomentar el seu ús per part d’aquells que encara no ho fan. En el seu disseny 
s’hauran de tenir en compte la reordenació global del carrer per tal de garantir la suficient seguretat 
per als seus usuaris, per això caldrà: 
 

- Dissenyar els carrils bici a mode de xarxa que permeti la connexió segura de les diverses zones 
del municipi. 

- Allà on sigui possible situar els carrils bici a la calçada amb una separació física, evitant ocupar 
l’espai dels vianants. 

- Evitar les discontinuïtats dels carrils. 
- Assegurar un bon manteniment dels mateixos. 

 
A banda dels carrils bici segregats, també es poden proposar itineraris recomanats a través dels carrers 
veïnals i de menor trànsit mitjançant la senyalització corresponent o fins i tot, permetre la seva 
circulació en sentit contrari en aquestes vies. 
 

Grau de Prioritat: Mitjana Cost econòmic: 40 � – 120.000 �/km carril bici13 
depenent del tipus d’actuació 

Termini d’implantació: Llarg Fonts de finançament: DPTOP, DdGI 

Període d’execució: Continuat Entitat responsable-promotor: AjB – DEOP 

Interrelació amb d’altres accions: 2.2.2, 6.2.2, 
9.2.1 Altres organismes implicats: RMAOP, AV, EL, PL 

Indicadors de seguiment: 22 Estat d’execució: Iniciat 

                                            
13 Basat en el document del Govern Basc “Manual de buenas prácticas ambientales par 
municipios vascos”. 2002; i en l’experiència de l’Ajuntament de Blanes. 
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OBJECTIU 6: ASSOLIR UNA MAJOR QUALITAT 
AMBIENTAL AL MUNICIPI 
 
Programa d’actuació 6.1: Millora del medi construït 

OBJECTIU 6 ASSOLIR UNA MAJOR QUALITAT AMBIENTAL AL MUNICIPI 

PROGRAMA                 1 MILLORA DEL MEDI CONSTRUÏT (MEDI AMBIENT URBÀ) 

ACCIÓ/PROJECTE      1 INCREMENTAR PROGRESSIVAMENT LA SUPERFÍCIE DE ZONES VERDES 

Objectiu: Ambientalitzar l’espai urbà, tot augmentant la superfície de zones verdes del municipi 

Tipus d’acció: Execució d’obres Àmbit temàtic: Planejament i usos del sòl 

Descripció: 
 
Es detecta -i una part de la ciutadania així ho percep- una manca de zones verdes al municipi, sobretot 
al centre urbà. Per resoldre aquesta situació l’Ajuntament hauria d’anar incrementant progressivament 
la superfície de zones verdes mitjançant: 
 

- La recuperació d’espais urbans residuals (espais periurbans, espais verds no executats, espais 
interblocs...) per a ésser transformats en zona verda. 

- La presa en consideració de la necessitat d’augmentar el verd en les noves actuacions 
urbanístiques. 

 
D’altra banda, i per tal d’acostar el verd a la majoria de veïnes i veïns, en aquelles zones ja construïdes 
on sigui difícil incrementar l’espai verd, caldrà potenciar “verd urbà” mitjançant diferents actuacions : 
 

- Increment de l’arbrat viari 
- Millora de l’enjardinament viari 
- Construcció de fonts ornamentals. 
- Intervencions paisatgístiques puntuals  

 

Grau de Prioritat: Alta Cost econòmic: 65 �/m2  14 

Termini d’implantació: Llarg Fonts de finançament: DPTOP, DdGI 

Període d’execució: Continuat Entitat responsable-promotor: AjB – DU 

Interrelació amb d’altres accions: 5.3.1, 5.3.2, 
6.1.4 Altres organismes implicats: RMAOP, AV, EL 

Indicadors de seguiment: 24 Estat d’execució: Iniciat 

                                            
14 Basat en el projecte dels jardins Francesc Dordà de Blanes. 
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OBJECTIU 6 ASSOLIR UNA MAJOR QUALITAT AMBIENTAL AL MUNICIPI 

PROGRAMA                 1 MILLORA DEL MEDI CONSTRUÏT (MEDI AMBIENT URBÀ) 

ACCIÓ/PROJECTE      2 INCREMENTAR EL NOMBRE DE CARRERS ARBRATS 

Objectiu: Incrementar el “verd urbà” i millora del microclima local 

Tipus d’acció: Estudi tècnic Àmbit temàtic: Planejament i usos de sòl 

Descripció: 
 
Amb l’objectiu de millorar la qualitat de l’espai públic (les places, els carrers, els parcs...) aquesta 
acció proposa l’augment del nombre de carrers i espais arbrats a banda dels parcs i jardins. Tot 
prenent, entre d’altres criteris els que es llisten a continuació 
 

- En termes generals, s’accepta que un carrer ha de tenir un mínim de 9 metres d’amplada per a 
poder acollir arbrat viari i, alhora, permetre la circulació de vehicles i vianants  

- La tria de les espècies es farà potenciant les espècies autòctones i la diversitat de les mateixes 
per tal d’evitar la monotonia i l’impacte de possibles plagues o malalties. 

- Es potenciarà la continuïtat de l’arbrat per tal de conferir al municipi una estructura verda en 
xarxa coherent amb les zones verdes del municipi. 

 
L’Ajuntament estudiarà quins són els carrers susceptibles de ser arbrats, o realitzarà un estudi de detall 
per a cada nova actuació urbanística per tal d’avaluar les possibilitats d’incrementar la longitud de 
carrers arbrats. 
 

Grau de Prioritat: Alta Cost econòmic: Per la realització de l’estudi 
12.000 � 

Termini d’implantació: Mig Fonts de finançament: DDGI 

Període d’execució: Per la realització de l’estudi 4 
mesos Entitat responsable-promotor: AjB – DEOP  

Interrelació amb d’altres accions: 5.2.2, 6.2.2, 
6.1.4 Altres organismes implicats: RMAOP, AV 

Indicadors de seguiment: 25 Estat d’execució: Iniciat 
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OBJECTIU 6 ASSOLIR UNA MAJOR QUALITAT AMBIENTAL AL MUNICIPI 

PROGRAMA                 1 MILLORA DEL MEDI CONSTRUÏT (MEDI AMBIENT URBÀ) 

ACCIÓ/PROJECTE      3 POTENCIACIÓ DE LA CONSTRUCCIÓ SOSTENIBLE 

Objectiu:  Aconseguir unes construccions més eficients respecte els recursos i menys impactants 

Tipus d’acció: Instruments jurídics, econòmics i 
organitzatius Àmbit temàtic: Planejament i usos del sòl 

Descripció: 
 
Per tal de promoure l’ambientalització de la construcció al municipi de Blanes, aquesta acció proposa 
que L’Ajuntament afavoreixi la implantació d’edificis construïts amb elevats criteris de sostenibilitat. 
 
Aquesta acció es podria desenvolupar per diverses vies: 
 

- L’establiment d’uns requisits mínims obligatoris per a tots els edificis 
- La creació de diferents estàndards de compliment voluntari però amb diferents beneficis fiscals 

en funció de la solució adoptada 
- L’adhesió al certificat voluntari “Segell Verd” promogut per l’Ajuntament de Girona i el COAC i ja 

estès a nombrosos municipis de la província 
- Ordenances fiscals que bonifiquin l’edificació sostenible 
- Obligatorietat d’obtenir una puntuació per sobre de la mínima exigida en aplicació del decret 

d’ecoeficiència, decret 21/2006 de 14 de febrer 
- Exigència d’un nivell de certificació mínima un cop entre en funcionament la certificació 

energètica d’edificis fixada per la Directiva Europea 2002/91 CE. 
 

Grau de Prioritat: Alta Cost econòmic: Organitzatiu i/o tècnic (200 hores) 

Termini d’implantació: Curt Fonts de finançament: DPTOP, DMAH, ICAEN 

Període d’execució: Continuat Entitat responsable-promotor: AjB - DU 

Interrelació amb d’altres accions: 2.2.3, 2.3.2, 
2.3.3, 6.1.4 Altres organismes implicats: IDAE, EL, SP, AV 

Indicadors de seguiment: -- Estat d’execució: No iniciat 
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OBJECTIU 6 ASSOLIR UNA MAJOR QUALITAT AMBIENTAL AL MUNICIPI 

PROGRAMA                 1 MILLORA DEL MEDI CONSTRUÏT (MEDI AMBIENT URBÀ) 

ACCIÓ/PROJECTE      4 AMBIENTALITZACIÓ DELS NOUS CREIXEMENTS URBANÍSTICS 

Objectiu: Integrar els plantejaments ambientals en el disseny de la ciutat 

Tipus d’acció: Instruments jurídics, econòmics i 
organitzatius Àmbit temàtic: Planejament  i usos del sòl 

Descripció: 
 
Es proposa integrar les consideracions ambientals des de la fase de concepció i projecte en els nous 
creixements urbanístics, que de forma general han de tendir cap a un models de ciutat compacta i 
complexa, no segregada per usos potencialment compatibles. 
 
Es tracta que amb una bona planificació es puguin crear barris amb una elevada eficiència pel que fa a 
aprofitament dels recursos hídrics, consum d’energia, mobilitat, soroll, gestió dels residus,... aquests 
criteris hauran de servir en totes les fases, des de la planificació fins a la construcció i finalment 
demolició. 
 
l’Ajuntament vetllarà per tal que en els nous creixements s’hi contemplin, entre d’altres, aspectes com:  
 

- La integració paisatgística 
- L’estalvi energètic i d’aigua 
- La minimització i recuperació de residus 
- L’arquitectura bioclimàtica i construcció sostenible 
- La mobilitat sostenible 
- La gestió de l’aigua de pluja 
- La Inclusió, en els projectes d'urbanització, de serveis que fomentin l'estalvi energètic (p. ex. 

galeries accessibles per xarxes de fred i calor).  
 
La seva aplicació es podria regular mitjançant un catàleg d’actuacions tenir en compte de forma 

obligatòria per part dels 
equips d’arquitectes, promotors, constructors, etc..., o bé mitjançant diferents ordenances sectorials. 
 

Grau de Prioritat: Alta Cost econòmic: Organitzatiu i/o tècnic (100 hores 
pel disseny dels plecs i seguiment projectes) 

Termini d’implantació: Curt Fonts de finançament: -- 

Període d’execució: Continuat Entitat responsable-promotor: AjB - DU 

Interrelació amb d’altres accions: 2.2.2, 2.2.3, 
2.3.3, 2.3.4, 3.2.2, 5.1.1, 5.3.1, 5.3.2, 6.1.1, 
6.1.2, 6.1.3, 6.2.5 

Altres organismes implicats: EL, AV 

Indicadors de seguiment: -- Estat d’execució: No iniciat 
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Programa d’actuació 6.2: Millora de la qualitat atmosfèrica i 
acústica 
 

OBJECTIU 6 ASSOLIR UNA MAJOR QUALITAT AMBIENTAL AL MUNICIPI 

PROGRAMA                 2 MILLORA DE LA QUALITAT ATMOSFÈRICA I ACÚSTICA 

ACCIÓ/PROJECTE      1 MESURES PER A AFAVORIR VEHICLES MENYS CONTAMINANTS 

Objectiu: Disminuir les emissions derivades de la crema de combustibles fòssils 

Tipus d’acció: Instruments jurídics, econòmics i 
organitzatius Àmbit temàtic: Qualitat de l’aire 

Descripció: 
 
Per tal de disminuir l’emissió de contaminants derivats de la crema de combustible fòssils l’Ajuntament 
impulsarà l’adquisició per part de la ciutadania i les empreses de vehicles menys contaminants, entre els 
que es compten : 
 

- Híbrids 
- Elèctrics 
- D’hidrogen 
- D’aire comprimit 
- Altres solucions tècniques que puguin aparèixer en el futur 

 
Per poder dur a terme aquesta acció, L’Ajuntament adoptarà mesures fiscals que afavoreixin la compra 
de vehicles menys contaminants a traves dels impostos municipals. 
 

Grau de Prioritat: Baixa 
Cost econòmic: Organitzatiu i/o tècnic (100 hores) 
 + impostos que es deixaran de cobrar per 
l’aplicació de bonificacions fiscals. 

Termini d’implantació: Mig Fonts de finançament: -- 

Període d’execució: 6 mesos Entitat responsable-promotor: AjB – SMA 

Interrelació amb d’altres accions: 1.2.4, 6.2.2 Altres organismes implicats: RMAOP, EL, SP 

Indicadors de seguiment: -- Estat d’execució: No iniciat 
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OBJECTIU 6 ASSOLIR UNA MAJOR QUALITAT AMBIENTAL AL MUNICIPI 

PROGRAMA                 2 MILLORA DE LA QUALITAT ATMOSFÈRICA I ACÚSTICA 

ACCIÓ/PROJECTE      2 APROVACIÓ D’UN PLA MUNICIPAL DE LLUITA CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC 

Objectiu: Contribuir a la lluita contra el canvi climàtic des d’un nivell local  

Tipus d’acció: Pla urbanístic o sectorial Àmbit temàtic: Qualitat de l’aire 

Descripció: 
 
Amb aquesta acció es contempla l’elaboració d’un Pla municipal de lluita contra el canvi climàtic 
que permeti contribuir des de l’àmbit local a la disminució d’emissions de gasos d’efecte hivernacle, 
responsables del canvi climàtic.  
 
Aquest Pla, que podria recollir bona part de les accions contemplades en aquest PALS, hauria de 
contenir totes aquelles accions que l’Ajuntament preveu portar a terme per a contribuir a reduir els 
efectes del canvi climàtic en els següents camps: solucions tecnològiques, edificació i planificació 
urbana, energia i transport. 
 
Actualment són moltes les ciutats a tot el món i a l’Estat espanyol que estan iniciant accions d’aquest 
tipus i ja han sorgit associacions i xarxes de municipis adreçades a la promoció de les polítiques locals 
de lluita contra el canvi climàtic i que contribueixin a la reducció d’emissions de gasos d’efecte 
hivernacle i al compliment del Protocol de Kyoto. 
 

Grau de Prioritat: Mitjana Cost econòmic: 6.00015 � 

Termini d’implantació: Mig Fonts de finançament: DMAH 

Període d’execució: 1 any Entitat responsable-promotor: AjB - SMA 

Interrelació amb d’altres accions:1.2.4, 5.2.1, 
5.2.2, 5.3.3, 6.1.2, 9.2.1 Altres organismes implicats: AV, EL, SP 

Indicadors de seguiment: -- Estat d’execució: No iniciat 

                                            
15 No es contempla la despesa d’elaboració d’un inventari de focus contaminants, es valora l’aplicació de accions 
de lluita contra el canvi climàtic 
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OBJECTIU 6 ASSOLIR UNA MAJOR QUALITAT AMBIENTAL AL MUNICIPI 

PROGRAMA                 2 MILLORA DE LA QUALITAT ATMOSFÈRICA I ACÚSTICA 

ACCIÓ/PROJECTE      3 
APROVACIÓ D’UN PLA DE MINIMITZACIÓ DE LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA 
EN AQUELLS PUNTS MÉS CONFLICTIUS 

Objectiu:  Regular i minimitzar el soroll ambiental 

Tipus d’acció: Instruments jurídics, econòmics i 
organitzatius Àmbit temàtic: Soroll 

Descripció: 
 
En compliment de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica, els ajuntaments han 
d’elaborar i aprovar ordenances de regulació del soroll ambiental que suposaran un control més exigent 
dels potencials focus de contaminació acústica. 
 
L’Ajuntament ja ha encarregat la realització d’un mapa acústic i cadastre sònic del municipi. A partir de 
les conclusions d’aquest estudi es proposa la redacció d’un Pla de minimització de la contaminació 
acústica en aquells punts més conflictius que estableixi accions per tal de: 
 

- Reduir la contaminació acústica tot identificant aquells punts més conflictius, ja sigui per la 
sensibilitat acústica o per la combinació d’usos que crea conflictes 

- Zonificació del nucli urbà en funció de la sensibilitat acústica 
- Establir els mecanismes necessaris per regular el soroll ambiental de Blanes 

 

Grau de Prioritat: Mitjana Cost econòmic: 16.000�/any16 

Termini d’implantació: Curt Fonts de finançament: DMAH, DDGI 

Període d’execució: 6 mesos Entitat responsable-promotor: AjB – DEOP 

Interrelació amb d’altres accions: 5.3.1, 6.2.4 Altres organismes implicats: AV, SP 

Indicadors de seguiment: 21 Estat d’execució: Iniciat 

                                            
16 Basat en l’experiència d’Hernani (Guipúscoa)  
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OBJECTIU 6 ASSOLIR UNA MAJOR QUALITAT AMBIENTAL AL MUNICIPI 

PROGRAMA                 2 MILLORA DE LA QUALITAT ATMOSFÈRICA I ACÚSTICA 

ACCIÓ/PROJECTE      4 
IMPLANTACIÓ DEL CERTIFICAT DE QUALITAT ACÚSTICA EN TOTS ELS NOUS 
HABITATGES 

Objectiu: Millorar la qualitat acústica de les noves edificacions 

Tipus d’acció: Instruments jurídics, econòmics i 
organitzatius Àmbit temàtic: Soroll 

Descripció: 
 
Aprofitant que s’ha de redactar una ordenança municipal de soroll i per tal d’evitar la contaminació 
acústica a l’interior dels edificis de nova construcció l’Ajuntament inclourà en l’esmentada ordenança 
l’obligatorietat de tenir en compte a l'hora de dissenyar un edifici els aspectes acústics, tant pel que fa 
a confort interior com en les repercussions exteriors que generen les seves activitats i instal·lacions. I 
tant en el projecte com en l'execució. En el projecte de l’edifici es justificarà el compliment de la 
normativa vigent per a la regulació de sorolls i vibracions. S’haurà de presentar un projecte acústic que, 
com a mínim, contindrà: 
 

- La definició del tipus d'activitat(s). 
- L’horari de funcionament. 
- El nivell sonor en el local emissor, en dB(A). 
- El nivell sonor de la maquinària instal·lada, en dB(A). 
- El nivell sonor previst en els habitatges més afectats, en dB(A). 
- L’aïllament acústic necessari per complir els nivells especificats per l'ordenança. 
- L’especificació dels gruixos dels materials i pes per m2. 
- Els plànols en planta i secció de la posició relativa dels habitatges, respecte a l'activitat i 

situació de les plantes soterranis, si n'hi ha. 
- Els plànols a escala 1:50 dels elements que configuren l'aïllament acústic i detalls, a escala 

1:10, dels materials, gruixos, juntures, acoblaments elàstics, dobles parets, dobles sostres i 
terres flotants. 

- El condicionament acústic de les sales on sigui necessari una òptima intel·ligibilitat de la veu o 
de la percepció de la música.  

- Les mesures correctores per corregir els sorolls i vibracions. 
 
L’Ajuntament vetllarà pel compliment de la normativa vigent en aquest àmbit. 
 

Grau de Prioritat: Mitjana Cost econòmic: Organitzatiu i/o tècnic (200 hores) 

Termini d’implantació: Mig Fonts de finançament: -- 

Període d’execució: 6 mesos Entitat responsable-promotor: AjB - DEOP 

Interrelació amb d’altres accions: 6.2.3 Altres organismes implicats: AV, SP, DMAH 

Indicadors de seguiment: -- Estat d’execució: No iniciat 
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OBJECTIU 6 ASSOLIR UNA MAJOR QUALITAT AMBIENTAL AL MUNICIPI 

PROGRAMA                 2 MILLORA DE LA QUALITAT ATMOSFÈRICA I ACÚSTICA 

ACCIÓ/PROJECTE      5 ELABORACIÓ D’UN PLA MUNICIPAL D’ENLLUMENAT EXTERIOR 

Objectiu: Disminuir la contaminació lumínica i reduir en consum d’energia 

Tipus d’acció: Millora de servei municipal Àmbit temàtic: Llum 

Descripció: 
 
Tal com es contempla a la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per 
a la protecció del medi nocturn, abans del 31 de desembre de 2007, els Ajuntaments hauran de 
comunicar el seu Pla municipal d’adequació de la il·luminació exterior a l’Oficina per a la 
Prevenció de la Contaminació Lluminosa. 
 
La reglamentació en aquesta matèria té com a finalitat: 
 

- La regulació de sistemes d’il·luminació per protegir el medi ambient a la nit 
- El manteniment tant com sigui possible la claror natural del cel 
- Evitar la contaminació lluminosa i prevenir-ne els efectes nocius sobre els espais naturals i 

l’entorn urbà 
 

Grau de Prioritat: Mitjana Cost econòmic: 10.000 � 

Termini d’implantació: Curt Fonts de finançament: AjB, DMAH, IDAE, ICAEN 

Període d’execució: Per a la realització del Pla, 6 
mesos Entitat responsable-promotor: AjB - DEOP 

Interrelació amb d’altres accions: 2.1.1, 2.2.1, 
6.1.4 Altres organismes implicats: AV, SP, AC 

Indicadors de seguiment: 15, 26 Estat d’execució: No iniciat 
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Programa d’actuació 6.3: Minimització dels riscos ambientals 
 

OBJECTIU 6 ASSOLIR UNA MAJOR QUALITAT AMBIENTAL AL MUNICIPI 

PROGRAMA                 3 MINIMITZACIÓ DELS RISCOS AMBIENTALS 

ACCIÓ/PROJECTE      1 
CONTINUÏTAT DELS PROGRAMES DE NETEJA I CONSERVACIÓ DE LLERES 

PÚBLIQUES 

Objectiu: Minimitzar el risc d’inundacions 

Tipus d’acció: Programa de vigilància i control Àmbit temàtic: Prevenció de riscos 

Descripció: 
 
L’Ajuntament i amb periodicitat anual sol·licita les corresponents subvencions per tal de mantenir en bon 
estat de conservació les rieres que solquen el seu municipi, contribuint d’aquesta manera en la 
minimització del risc per avingudes.  
 
Per aquest motiu és important continuar amb el programa de control i manteniment de les lleres públiques 
i per tant cal continuar: 
 

- Elaborar l’inventari de les rieres a netejar 
- Demanar la corresponent subvenció 
- Dur a terme les obres d’acondicionament. 

 

Grau de Prioritat: Alta  Cost econòmic: 20 hores/any17 

Termini d’implantació: Curt Fonts de finançament: ACA 

Període d’execució: Continuat Entitat responsable-promotor: ACA 

Interrelació amb d’altres accions: 7.1.7, 7.2.5 Altres organismes implicats: AjB – DEOP, AG 

Indicadors de seguiment: -- Estat d’execució: Iniciat 

                                            
17 Donat que l’ACA és qui subvenciona les netejes  i posa l’empresa encarregada de fer-la, es calcúla 
únicament el cost de demanar la subvenció. 
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OBJECTIU 6 ASSOLIR UNA MAJOR QUALITAT AMBIENTAL AL MUNICIPI 

PROGRAMA                 3 MINIMITZACIÓ DELS RISCOS AMBIENTALS 

ACCIÓ/PROJECTE      2 
ADAPTAR LES MESURES DE PREVENCIÓ D’INCENDIS DE LES 
URBANIZACIONS A LA NORMATIVA VIGENT 

Objectiu: Minimitzar el risc d’afectació per incendi forestal a les urbanitacions disperses. 

Tipus d’acció: Programa de vigilància i control Àmbit temàtic: Prevenció de riscos 

Descripció: 
 
La llei 5/2003 de mesures de prevenció d’incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat 
immediata amb la trama urbana i que estan situades a menys de 500 m de terrenys forestals fixa una 
sèrie d’obligacions: 
 

- Les urbanitzacions han d’estar dotades de franges perimetrals de protecció de 25 m 
d’amplada, lliures de vegetació seca i amb massa arbòria aclarida. 

- Mantenir el terreny de les parcel·les no edificades lliure de vegetació seca i massa arbòria 
aclarida. 

- Elaborar un pla d’autoprotecció contra incendis forestals que s’ha d’incorporar al Pla d’Actuació 
Municipal (PAM). 

- Disposar d’una xarxa d’hidrants homologats per a l’extinció d’incendis. 
- Mantenir nets de vegetació seca els vials de titularitat privada, tant els interns com els d’accés i 

les cunetes. 
 
L’Ajuntament ha de d’instar perque, en cas d’incendi en alguna de les urbanitzacions del municipi, el 
nombre d’hidrants i la seva situació siguin els adequats i es trobin en perfecte estat de funcionament per 
facilitar-ne l’extinció. Per tal que en moments d’emergència es tingui aquesta certesa es recomana dur a 
terme les millores pertinents en matèria de prevenció d’incendis. 
 
Es proposa la següent actuació: 
 

- Contactar amb la Regió d’Emergències de Girona i amb els representants de les urbanitzacions 
per definir clarament la responsabilitat de la instal·lació i dels controls periòdics dels hidrants. 

- Determinar els punts on calen nous hidrants. 
- Procedir a la seva instal·lació. 
- Dotar a les urbanitzacions de franges exteriors de protecció. 

 

Grau de Prioritat: Alta Cost econòmic: Organitzatiu o tècnic (20 
hores/any) 

Termini d’implantació: Mig Fonts de finançament: DMAH 

Període d’execució: 3 anys Entitat responsable-promotor: AjB - DEOP 

Interrelació amb d’altres accions: 6.3.3, 7.2.5 Altres organismes implicats: AV, EL 

Indicadors de seguiment: -- Estat d’execució: Iniciat 
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OBJECTIU 6 ASSOLIR UNA MAJOR QUALITAT AMBIENTAL AL MUNICIPI 

PROGRAMA                 3 MINIMITZACIÓ DELS RISCOS AMBIENTALS 

ACCIÓ/PROJECTE      3 
PROMOURE LA NETEJA DE PARCEL·LES NO EDIFICADES A LES 
URBANITZACIONS I ZONES LIMITROFES AMB MASSES BOSCOSES 

Objectiu: Reduir el risc d’incendi 

Tipus d’acció: Instruments jurídics, econòmics i 
organitzatius Àmbit temàtic: Prevenció de riscos 

Descripció: 
 
Es crea la necessitat d’instar als propietaris de parcel·les no edificades en les urbanitzacions perque les 
mantinguin en bon estat de neteja i d’aquesta manera contribuir en la prevenció d’incendis forestals tal i 
com es contempla en l’article 3 de la llei 5/2003. 
 
Actualment en algunes de les urbanitzacions la majoria de les parcel·les no edificades existents no 
reuneixen les condicions de zona de protecció i, per tant, incrementen el risc d’incendi en el municipi. 
Aquestes parcel·les, tal i com es reflecteix en la llei 5/2003, han d’estar lliures de vegetació seca i amb la 
massa arboria aclarida. Per aquest motiu es proposa la següent actuació: 
 

- Convocar als propietaris de les parcel·les 
- Requerir als propietaris perquè procedeixin a la neteja de les parcel·les 

 
En el supòsit que els propietaris no duguin a terme els treballs de neteja requerits haurà de ser 
l’Ajuntament el responsable de la seva realització. L’Ajuntament pot recórrer a l’execució forçosa 
d’aquestes actuacions en els termes establerts per la normativa del règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú. 
 

Grau de Prioritat: Mitjana Cost econòmic: Organitzatiu o tècnic (8 hores/any) 

Termini d’implantació: Curt Fonts de finançament: -- 

Període d’execució: Continuat Entitat responsable-promotor: AjB – SMA 

Interrelació amb d’altres accions: 4.2.5, 6.3.2, 
7.2.5, 9.2.1 Altres organismes implicats: Propietaris, AV, EL 

Indicadors de seguiment: -- Estat d’execució: Iniciat 
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OBJECTIU 6 ASSOLIR UNA MAJOR QUALITAT AMBIENTAL AL MUNICIPI 

PROGRAMA                 3 MINIMITZACIÓ DELS RISCOS AMBIENTALS 

ACCIÓ/PROJECTE      4 
MESURES CORRECTORES I DE CONTROL DEL RISC D’ESLLAVISSADES I 
DESPRENIMENTS 

Objectiu: Prevenir i reduir el risc de despreniments i esllavissades 

Tipus d’acció: Execució d’obres Àmbit temàtic: Prevenció de riscos 

Descripció: 
 
Blanes té localitzats problemes d’estabilitat en indrets puntuals del municipi com ara el carrer Vidal i 
Barraquer, la plaça Catalunya i el carrer S’Auguer (àrea del Fortí), el Racó d’en Portes i recentment el 
darrer estiu (2005) a la cala de Sa Palomera on han tingut lloc esllavissades. Per aquesta raó 
l’Ajuntament de Blanes té elaborada una cartografia en la que es reflecteixen totes les àrees 
problemàtiques que s’han detectat en el municipi. 
 
Val a dir que arrel d’aquesta problemàtica el Consistori ha encarregat un estudi de tota la seva façana 
litoral en relació al risc geològic. Aleshores un cop definides les àrees de risc directe i de risc derivat 
caldrà: 
 

- Redactar els corresponents projectes de contenció 
- O bé realitzar el corresponent estudi geològic-geotècnic de detall i posteriorment dur a terme 

les mesures de contenció per minimitzar o pal·liar el risc 
 
Altrament, s’aconsella que es defineixi i determini una sèrie de criteris geotècnics i de risc geològic a 
incorporar en el planejament urbanístic del municipi, amb l’objectiu de minimitzar el risc en les àrees 
urbanitzades o de nova urbanització. En aquest sentit, els Serveis Tècnics de l’Ajuntament haurien de 
vetllar perquè tots els projectes constructius compleixin amb els criteris estipulats i les mesures de 
contenció/prevenció establertes. 
 

Grau de Prioritat: Alta Cost econòmic: 25.000 � (estudi per definir els 
criteris geotècnics en el planejament) 

Termini d’implantació: Curt Fonts de finançament: -- 

Període d’execució: Continuat Entitat responsable-promotor: AjB - DU 

Interrelació amb d’altres accions: -- Altres organismes implicats: AV 

Indicadors de seguiment: -- Estat d’execució: Iniciat 
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OBJECTIU 7: PROTECCIÓ, CONSERVACIÓ I MILLORA 
DEL PATRIMONI NATURAL I DEL PAISATGE 
 
Programa d’actuació 7.1: Protecció dels espais d’interès natural 

OBJECTIU 7 PROTECCIÓ, CONSERVACIÓ I MILLORA DEL PATRIMONI NATURAL I 
DEL PAISATGE 

PROGRAMA                 1 PROTECCIÓ DELS ESPAIS DE MAJOR INTERÈS NATURAL 

ACCIÓ/PROJECTE      1 
IMPULSAR ESTRATÈGIES DE CUSTÒDIA DEL TERRITORI EN ELS ESPAIS DE 

MAJOR INTERÈS LOCAL 

Objectiu: Afavorir la conservació dels espais d’interès natural del municipi de Blanes 

Tipus d’acció: Implicació d’agents econòmics i 
socials Àmbit temàtic: Medi natural i sistemes de suport 

Descripció: 
 
La custòdia del territori és una filosofia que intenta generar la responsabilitat dels propietaris i dels 
usuaris del territori en la conservació i el bon ús de la terra i els recursos naturals, culturals i 
paisatgístics. La custòdia comença amb la sensibilització i utilitza diferents estratègies i mecanismes 
en col·laboració contínua entre propietaris, usuaris i entitats de custòdia. Una entitat de custòdia és 
qualsevol organització pública o privada, sense afany de lucre, que participa activament en la 
conservació del territori i dels seus valors mitjançant un acord de custòdia. Les característiques 
principals de la custòdia del territori són: 
 

- L’objectiu de la conservació a llarg termini dels valors naturals i culturals i de les activitats 
pròpies d’un paisatge.  

- Està dirigida principalment a terrenys privats o municipals. 
- Es fonamenta en iniciatives de caràcter voluntari per part dels propietaris en acord amb entitats 

de custòdia 
- S’alimenta de diverses disciplines relacionades amb la gestió i planificació del territori i el medi 

ambient. 
- El territori també ha de facilitar el rendiment econòmic  que els propietaris esperen obtenir de 

les seves terres. 
 
Aquesta acció proposa que l’Ajuntament, o una altra entitat de custòdia, arribin a acords de custòdia 
amb els propietaris dels espais de major interès local, per tal d’assegurar la viabilitat ecològica dels 
ecosistemes de la rodalia. 
 

Grau de Prioritat: Alta Cost econòmic: Organitzatiu i/o tècnic (100 h –
Negociacions i reunions- per a cada espai) 

Termini d’implantació: Mig Fonts de finançament: XCT 

Període d’execució: Continuat Entitat responsable-promotor: AjB - SMA 

Interrelació amb d’altres accions: 1.1.2, 7.1.2, 
7.1.5, 7.2.4 Altres organismes implicats: SP, AV, EL, DMAH  

Indicadors de seguiment: 1 Estat d’execució: No iniciat 
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OBJECTIU 7 PROTECCIÓ, CONSERVACIÓ I MILLORA DEL PATRIMONI NATURAL I 
DEL PAISATGE 

PROGRAMA                 1 PROTECCIÓ DELS ESPAIS DE MAJOR INTERÈS NATURAL 

ACCIÓ/PROJECTE      2 PARC FORESTAL ALS TRES TURONS 

Objectiu: Protegir els valors naturals de la zona dels tres turons 

Tipus d’acció: Pla urbanístic o sectorial Àmbit temàtic: Medi natural i sistemes de suport 

Descripció: 
 
Per tal de posar de manifest, a banda del seu valor ecològic i paisatgístic, la rellevància pel municipi de 
l’àrea dels Tres Turons, es proposa la seva constitució en parc forestal municipal. De forma general, els 
terrenys inclosos en la delimitació del Parc Forestal hauran de complir amb un seguit de criteris: 
 

- Els terrenys integrants del parc forestal no podran ser dedicats a usos, aprofitaments o 
utilitzacions que impliquin transformació de la seva destinació al Pla. 

- L’Ajuntament haurà de vetllar per impedir que, amb el pretext de l’obertura de vies forestals, 
tala d’arbres o altres operacions, es realitzin aprofitaments que comportin un atemptat al 
caràcter del parc forestal. 

- L’Ajuntament de Blanes, elaborarà un Pla Especial que determini els usos permesos a l’àmbit 
del parc forestal. El Pla Especial ha de contenir mesures adients per a fomentar el gaudi públic 
dels terrenys qualificats de parc forestal. 

- A les zones del parc forestal que hagin de ser protegides com a reserva natural no es 
permetran més usos i edificacions que els adscrits a la protecció i conservació del parc. 

- Es prohibiran les activitats que directament o indirectament puguin produir la destrucció, el 
deteriorament o la desfiguració de les espècies forestals existents. 

- L’aprofitament forestal s’ha de portar a terme de manera compatible amb la conservació dels 
valors naturals que motiven la qualificació urbanística. 

 
Aquesta acció podria anar acompanyada d’un pla de conservació i dinamització de la zona. 
 

Grau de Prioritat: Baixa Cost econòmic: 15.000 � redacció pla d’usos. 

Termini d’implantació: Llarg Fonts de finançament: -- 

Període d’execució: 1 any Entitat responsable-promotor: AjB – DU 

Interrelació amb d’altres accions: 6.3.3, 7.1.1, 
8.2.3 

Altres organismes implicats: RMAOP, DDGI, 
DMAH, EL 

Indicadors de seguiment: 1 Estat d’execució: No iniciat 
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OBJECTIU 7 PROTECCIÓ, CONSERVACIÓ I MILLORA DEL PATRIMONI NATURAL I 
DEL PAISATGE 

PROGRAMA                 1 PROTECCIÓ DELS ESPAIS DE MAJOR INTERÈS NATURAL 

ACCIÓ/PROJECTE      3 PROMOURE LA CONSTITUCIÓ DEL CONSORCI DE LA BAIXA TORDERA 

Objectiu: Promoure la recuperació de la part baixa del riu Tordera 

Tipus d’acció: Instruments jurídics, econòmics i 
organitzatius Àmbit temàtic: Medi natural i sistemes suport 

Descripció: 
 
Una de les principals conclusions del Pla Director de sostenibilitat de la Tordera, encarregat pels 
municipis d’aquest àmbit territorial, és la necessitat bàsica de constituir un consorci entre aquests 
municipis per tal de tirar endavant les actuacions requerides per a garantir la recuperació integral i 
conservació del riu Tordera.  
 
Els objectiu bàsics d’aquest consorci haurien de ser: 
 

- Crear un ens supramunicipal amb capacitat de gestionar la part baixa de la Tordera de forma 
integral. 

- Endegar un Pla de recuperació del riu i el seu àmbit d’influència. 
 
Aquesta acció caldrà dur-la a terme de forma coordinada amb els ajuntament veïns, i l’Ajuntament de 
Blanes s’hauria de convertir en un dels seus principals promotors i marcar-se com a objectiu la seva 
consolidació. 
 

Grau de Prioritat: Alta Cost econòmic: Organitzatiu o tècnic (200 hores) 

Termini d’implantació: Mig Fonts de finançament: ACA 

Període d’execució: 1 any Entitat responsable-promotor: AjB - Alcaldia 

Interrelació amb d’altres accions: 3.2.1, 3.2.2, 
3.2.5 Altres organismes implicats: AjV, DMAH  

Indicadors de seguiment: -- Estat d’execució: No iniciat 
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OBJECTIU 7 PROTECCIÓ, CONSERVACIÓ I MILLORA DEL PATRIMONI NATURAL I 
DEL PAISATGE 

PROGRAMA                 1 PROTECCIÓ DELS ESPAIS DE MAJOR INTERÈS NATURAL 

ACCIÓ/PROJECTE      4 
DESENVOLUPAMENT DEL PLA DIRECTOR DE SOSTENIBILITAT DE LA 
TORDERA 

Objectiu: Naturalitzar i retornar la funció ecològica del delta 

Tipus d’acció: Pla urbanístic i sectorial Àmbit temàtic: Medi natural i sistemes de suport 

Descripció: 
 
Aquest Pla, encarregat pels diferents municipis que formen part de la part baixa de la Tordera, s’ha 
centrat en la zona deltaica de la Tordera i pretén establir criteris i fer propostes realistes de cara a 
naturalitzar i retornar la funció ecològica del Delta de la Tordera. 
 
Les principals problemàtiques ambientals identificades pels estudis ambientals en la redacció del Pla 
Director de Sostenibilitat de la Tordera són el dèficit hídric, qualitat aigua, canvis morfològics i pèrdua 
d’hàbitats. 
 
Per a assolir els seus objectius s’estableixen 3 línies d’actuació: 
 

- Restauració i recuperació dinàmica fluvial 
- Conservació, protecció i restauració paisatge - gestió 
- Planificació urbanística 

 
Que es desglossen en tota una sèrie d’actuacions concretes. 
 
Independentment de que es constitueixi o no el Consorci de la Baixa Tordera, Blanes assumirà les 
conclusions del Pla director de la Tordera pel que fa a les actuacions que el Pla proposa en el seu 
àmbit municipal. 
 

Grau de Prioritat: Alta  Cost econòmic: Depenent de les accions. El Pla 
incorpora una estimació pressupostaria 

Termini d’implantació: Llarg Fonts de finançament: DMAH, DPTOP, ACA 

Període d’execució: Continuat Entitat responsable-promotor: CCS / AjB - SMA 

Interrelació amb d’altres accions: 3.2.5, 7.1.6 Altres organismes implicats: AjV 

Indicadors de seguiment: -- Estat d’execució: Iniciat 
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OBJECTIU 7 PROTECCIÓ, CONSERVACIÓ I MILLORA DEL PATRIMONI NATURAL I 
DEL PAISATGE 

PROGRAMA                 1 PROTECCIÓ DELS ESPAIS DE MAJOR INTERÈS NATURAL 

ACCIÓ/PROJECTE      5 DESENVOLUPAR EL PLA DE GESTIÓ DE PINYA ROSA 

Objectiu: Impulsar la conservació de l’espai Pinya rosa 

Tipus d’acció: Pla urbanístic o sectorial Àmbit temàtic: Medi natural i sistemes de suport 

Descripció: 
 
L’aprovació del Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner (PDUSC), així com l’ampliació de la 
protecció de la finca de Pinya de Rosa (que ja havia estat declarada PNIN) mitjançant la seva inclusió 
en el PEIN (Decret 290/2006),han suposat un avenç molt important en la preservació del litoral 
Blanenc. 
 
Tot i així, no es suficient amb la declaració administrativa per garantir la preservació d’un espai. Es 
requereixen instruments de gestió i plans de conservació d’aquests espais, especialment pel que fa a 
tota l’àrea de Pinya de Rosa 
-més enllà de la delimitació del PEIN- i del Delta de la Tordera. 
 
Així, l’article 21 de la Llei 12/1985 d’espais naturals, ja estableix que les lleis o els decrets de 
declaració dels espais naturals de protecció especial, les normes que els desenvolupen i els plans 
especials corresponents han de fixar el règim aplicable en cada cas per a les diferents figures de 
protecció. 
 

Grau de Prioritat: Alta Cost econòmic: 15.000 � per a la realització del 
pla de gestió 

Termini d’implantació: Curt Fonts de finançament: -- 

Període d’execució: 6 mesos per a la realització 
del Pla de gestió Entitat responsable-promotor: AjB - SMA 

Interrelació amb d’altres accions: 6.3.3, 7.1.1, 
7.1.7, 7.2.4 

Altres organismes implicats: RUMC, DMAH, 
DDGI, Particulars,  

Indicadors de seguiment: 1 Estat d’execució: No iniciat 
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OBJECTIU 7 PROTECCIÓ, CONSERVACIÓ I MILLORA DEL PATRIMONI NATURAL I 
DEL PAISATGE 

PROGRAMA                 1 PROTECCIÓ DELS ESPAIS DE MAJOR INTERÈS NATURAL 

ACCIÓ/PROJECTE      6 RECUPERACIÓ DELS ESPAIS AGRÍCOLES AFECTATS PEL PDUSC 

Objectiu: Recuperar els usos agrícoles de la desembocadura del riu Tordera. 

Tipus d’acció: Pla urbanístic o sectorial Àmbit temàtic: Medi natural i sistemes de suport 

Descripció: 
 
El PDUSC (Pla director urbanístic del sistema costaner) delimita al llarg de tota la costa de Catalunya 
un seguit d’àmbits definits com a zones del litoral a preservar. A Blanes aquestes zones són els àmbits 
de:  Treumal-La Vinya Blanca, Entorns de Pinya de Rosa, Centre d’estudis, Can Ferrer i el Delta de la 
Tordera.  
 
Cal parar especial atenció a la zona agrícola afectada pel PDSUC situada a la desembocadura de la 
Tordera per les seves característiques especials: 
 

- Es tracta d’una zona que la seva configuració lineal al llarg del territori li confereix la 
potencialitat d’ésser un connector ecològic entre la plana agrícola i els espais PEIN de la 
Roureda i els Estanys de Tordera i de les Serres de Montnegre-el Corredor 

- Es tracta d’una zona d’alt valor agrícola. 
- La plana del Delta de la Tordera ha estat intensament transformada per adaptar-la als usos 

actuals, a més el curs fluvial de La Tordera està molt degradat degut a la seva canalització, tala 
del bosc de ribera i a la contaminació de les seves aigües. 

 
Aquesta acció proposa que l’Ajuntament emprengui les mesures necessàries (tant a nivell de 
planejament com a nivell de gestió) per a garantir el retorn al seu estat natural i per a la conservació dels 
espais afectats pel PDUSC situats a la desembocadura de la Tordera. 
 

Grau de Prioritat: Alta Cost econòmic: Organitzatiu i/o tècnic (200 hores) 

Termini d’implantació: Llarg Fonts de finançament:  

Període d’execució: Continuat Entitat responsable-promotor: AjB - DU 

Interrelació amb d’altres accions: 7.1.4, 7.2.1 Altres organismes implicats: RMAOP, ACA, 
DPTOP, AG 

Indicadors de seguiment: 1 Estat d’execució: No iniciat 
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OBJECTIU 7 PROTECCIÓ, CONSERVACIÓ I MILLORA DEL PATRIMONI NATURAL I 
DEL PAISATGE 

PROGRAMA                 1 PROTECCIÓ DELS ESPAIS DE MAJOR INTERÈS NATURAL 

ACCIÓ/PROJECTE      7 PLA DE RECUPERACIÓ AMBIENTAL I CONSERVACIÓ DE LES RIERES 

Objectiu:  Preservar els espais de valor natural del territori i millora de la connectivitat ecològica 

Tipus d’acció: Estudi tècnic Àmbit temàtic: Medi natural i sistemes de suport 

Descripció: 
 
La viabilitat dels espais naturals depèn en gran mesura de les seves possibilitats de connectivitat amb 
altres ecosistemes. En un territori fortament artificialitzat, és bàsic impulsar el manteniment i millora de 
les connexions ecològiques. En aquest sentit les rieres i torrents de Blanes conserven un elevat 
potencial ecològic en els seus trams alts i per la seva configuració lineal al llarg del territori, es 
converteixen en connectors. Així, es proposa que l’Ajuntament elabori un pla de recuperació ambiental 
que tracti de forma integral les rieres i torrents presents al municipi. 
 
Es tracta de protegir i renaturalitzar les rieres de Blanes amb l’objectiu que puguin recuperar, al menys 
parcialment, el seu aspecte natural i la seva funció connectora amb els espais naturals del seu entorn.  
Al mateix temps, s’haurà de garantir que aquestes rieres puguin complir una funció social i lúdica pels 
habitants de Blanes. 
 
S’elaborarà un Pla de recuperació ambiental i conservació de les rieres, de la riera de Blanes, la 
riera de la Vall de Burg i els seus afluents. 
 
El projecte ha de contemplar: 
 

- Delimitació de la zona de domini públic i la zona de protecció fluvial. 
- Neteja de les lleres 
- Programa de restauració de la vegetació ripària autòctona. 
- Projectes de vials per a vianants i bicicletes a l’entorn de la riera.  
- Definició dels usos i espais públics a promoure. 

 
El pla tractarà de forma integral totes les rieres i torrents presents al municipi 
 

Grau de Prioritat: Alta  Cost econòmic: 20.000 � 

Termini d’implantació: Llarg  Fonts de finançament: DMAH, ACA, DDGI 

Període d’execució: 9 mesos Entitat responsable-promotor: AjB - SMA 

Interrelació amb d’altres accions: 3.2.5, 6.3.1, 
7.1.5 

Altres organismes implicats: RUMC, AV, EL, 
DMAH, ACA 

Indicadors de seguiment: 1 Estat d’execució: No iniciat 
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OBJECTIU 7 PROTECCIÓ, CONSERVACIÓ I MILLORA DEL PATRIMONI NATURAL I 
DEL PAISATGE 

PROGRAMA                 1 PROTECCIÓ DELS ESPAIS DE MAJOR INTERÈS NATURAL 

ACCIÓ/PROJECTE      8 CATALOGACIÓ I CONSERVACIÓ DELS CAMINS RURALS 

Objectiu: Recuperar els camins rurals com a eixos vertebradors del sòl no urbanitzable, tot remarcant els 
valors naturals, paisatgístics i culturals d’aquest sòl 

Tipus d’acció: Pla urbanístic o sectorial Àmbit temàtic: Medi natural i sistemes de suport 

Descripció: 
 
Els camins rurals (camins, carrerades...) són un dels eixos vertebradors del territori, però actualment 
existeix un cert desconeixement sobre l’abast de la xarxa de camins existent i el seu estat de 
conservació. Es proposa l’elaboració d’un catàleg de camins impulsat des de l’Ajuntament de forma 
conjunta amb el Consell Comarcal de La Selva amb dos objectius bàsics: 
 

- Procedir a la realització d’accions encaminades a la millora i conservació dels camins rurals del 
municipi  

- Elaborar i difondre un seguit d’itineraris recomanats per valoritzar el sòl forestal i els seus valors 
ecològics i culturals. 

 
Aquesta acció hauria d’emprendre un seguit d’actuacions de millora entre les qual cal incloure com a 
mínim: 
 

- Arranjament dels camins adequats a l’entorn 
- Recuperació de trams perduts o tancats 
- Promoció i manteniment dels camins 
- Senyalització (camins, punts històrics o d’interès...) 
- Adequació de miradors i zones de descans 

 

Grau de Prioritat: Baixa Cost econòmic: 6.000 � 

Termini d’implantació: Mig Fonts de finançament: CCS, DDGI, DMAH, DARP 

Període d’execució: 6 mesos Entitat responsable-promotor: CCS 

Interrelació amb d’altres accions: 8.2.3 Altres organismes implicats: AjB, AV, EL, 
Particulars 

Indicadors de seguiment: -- Estat d’execució: No iniciat 
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Programa d’actuació 7.2: Espais periurbans i millora paisatgística 
 

OBJECTIU 7 PROTECCIÓ, CONSERVACIÓ I MILLORA DEL PATRIMONI NATURAL I 
DEL PAISATGE 

PROGRAMA                 2 ESPAIS PERIURBANS I MILLORA PAISATGÍTICA 

ACCIÓ/PROJECTE      1 PROMOCIÓ DELS PRODUCTES DE L’HORTA BLANENCA 

Objectiu: Rendibilitzar econòmicament el manteniment de l’activitat agrícola en l’horta Blanenca. 

Tipus d’acció: Implicació d’agents econòmics i 
socials Àmbit temàtic: Medi natural i sistemes de suport 

Descripció: 
 
A la plana de la Tordera es troba una de les zones agrícoles més antigues i fèrtils del país: un patrimoni 
cultural, econòmic i ecològic de primer ordre. Preservar i promocionar els usos agrícoles i el seu entorn 
natural és una inversió de futur que contribuirà a la millora de la qualitat de vida de tots els ciutadans.  
 
A tall d’exemple es llisten a continuació algunes de les actuacions que es poden emprendre per a la 
promoció dels producte de l’horta de Blanes: 
 

- Impuls d’un distintiu de qualitat “Producte de l’horta Blanenca”. 
- Organització de jornades gastronòmiques basades en l’ús de productes de l’horta Blanenca. 
- Arribar a acords amb els hotelers de la zona per que comprin els productes locals 

 
En general, l’Ajuntament impulsarà mesures per a promocionar i facilitar la comercialització dels 
productes de qualitat de l’horta blanenca per tal de garantir la conservació del patrimoni agrícola 
municipal. 
 

Grau de Prioritat: Mitjana Cost econòmic: 9.000 � disseny estratègia de 
promoció i campanya de comunicació 

Termini d’implantació: Mig Fonts de finançament: DARP, CCS 

Període d’execució: Continuat Entitat responsable-promotor: AjB - PE 

Interrelació amb d’altres accions: 7.1.6 Altres organismes implicats: EL, AG 

Indicadors de seguiment: -- Estat d’execució: No iniciat 
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OBJECTIU 7 PROTECCIÓ, CONSERVACIÓ I MILLORA DEL PATRIMONI NATURAL I 
DEL PAISATGE 

PROGRAMA                 2 ESPAIS PERIURBANS I MILLORA PAISATGÍTICA 

ACCIÓ/PROJECTE      2 REGULACIÓ PAISATGÍSTICA DE LA IMPLANTACIÓ D’HIVERNACLES 

Objectiu: Harmonització dels usos agrícoles amb el paisatge 

Tipus d’acció: Pla urbanístic o sectorial Àmbit temàtic: Planejament i usos del sòl 

Descripció: 
 
L’impacte paisatgístic que es deriva de la implantació d’hivernacles, i la seva progressió als entorns del 
municipi fa recomanable que l’Ajuntament en reguli la implantació tot tenint en compte: 
 

- Distàncies mínimes (Camins, marges, altres hivernacles...) i superfícies màximes 
- Alçada màxima 
- Longitud màxima 
- Instal·lacions per al drenatge de l’aigua 
- Característiques constructives i materials 

 
Es prioritzarà la implantació d’hivernacles en zones determinades a partir de la identificació d’aquells 
punts potencialment aprofitables per a quests tipus d’instal·lacions i proposant al mateix temps les 
mesures correctores adients per a disminuir l’impacte paisatgístic dels hivernacles. 
 

Grau de Prioritat: Mitja Cost econòmic: Organitzatiu i/o tècnic (16 hores) 

Termini d’implantació: Mig Fonts de finançament: -- 

Període d’execució: 4 mesos Entitat responsable-promotor: AjB - DU 

Interrelació amb d’altres accions: -- Altres organismes implicats: Agricultors 

Indicadors de seguiment: -- Estat d’execució: No iniciat 
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OBJECTIU 7 PROTECCIÓ, CONSERVACIÓ I MILLORA DEL PATRIMONI NATURAL I 
DEL PAISATGE 

PROGRAMA                 2 ESPAIS PERIURBANS I MILLORA PAISATGÍTICA 

ACCIÓ/PROJECTE      3 
ESTUDIAR L’APLICACIÓ DE MESURES PER A AFAVORIR LA CONSERVACIÓ 
DE LA SORRA A LES PLATGES 

Objectiu: Frenar la pèrdua de sorra a les platges. 

Tipus d’acció: Programa de vigilància i control Àmbit temàtic: Millora de servei municipal 

Descripció: 
 
La pèrdua de sorra a les platges del municipi és un fet que es reprodueix cada any amb el conseqüent 
estretament de la franja de platja. 
 
Per tal de minimitzar les pèrdues de sorra, a banda d’actuacions de major abast que puguin portar a 
terme altres administracions, s’hauria de tenir en compte aquest problema a l’hora de dissenyar el 
programa de neteja i manteniment de les platges, adoptant aquelles mesures menys agressives i 
portant a terme accions proactives per a la conservació de la sorra, sobretot durant els mesos d’hivern, 
per exemple instal·lant barreres contra la fuita de la sorra. 
 

Grau de Prioritat: Baixa Cost econòmic: Per a l’estudi d’estratègies del 
manteniment de la sorra 6.000 � 

Termini d’implantació: Curt Fonts de finançament: MMA 

Període d’execució: Continuat Entitat responsable-promotor: AjB - SMA 

Interrelació amb d’altres accions: 9.2.6, 9.2.7 Altres organismes implicats: DPTOP, DMAH, 
CEAB 

Indicadors de seguiment: -- Estat d’execució: No iniciat 
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OBJECTIU 7 PROTECCIÓ, CONSERVACIÓ I MILLORA DEL PATRIMONI NATURAL I 
DEL PAISATGE 

PROGRAMA                 2 ESPAIS PERIURBANS I MILLORA PAISATGÍTICA 

ACCIÓ/PROJECTE      4 ESTRATÈGIA DE CUSTÒDIA DEL TERRITORI A SANTA BÀRBARA 

Objectiu: Garantir la conservació de Santa Bàrbara i permetre el seu ús públic 

Tipus d’acció: Implicació d’agents econòmics i 
socials Àmbit temàtic: Medi natural i sistemes de suport 

Descripció: 
 
Com s’ha dit18, la custòdia del territori és una filosofia que intenta generar la responsabilitat dels 
propietaris i dels usuaris del territori en la conservació i el bon ús de la terra i els recursos naturals, 
culturals i paisatgístics.  
 
El promontori de Santa Bàrbara, és un exemple clar d’espai on es podien portar a terme accions de 
custòdia del territori per tal de fer compatible la preservació de d’aquest espai amb la seva obertura 
regulada al públic. 
 
L’Ajuntament hauria d’endegar accions de custòdia del territori al promontori de Santa Bàrbara amb 
l’objectiu de guanyar aquest espai per a la ciutadania, fet que ajudaria a augmentar la qualitat de vida 
de les veïnes i veïns de Blanes. 
 

Grau de Prioritat: Mitjana Cost econòmic: Organitzatiu i/o tècnic (100 hores) 

Termini d’implantació: Mig Fonts de finançament: -- 

Període d’execució: Continuat Entitat responsable-promotor: AjB - SMA 

Interrelació amb d’altres accions: 6.3.3, 7.1.1, 
7.1.5 Altres organismes implicats: EL, XCT, Particulars 

Indicadors de seguiment: -- Estat d’execució: No iniciat 

                                            
18 vegeu acció 7.1.1 
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OBJECTIU 7 PROTECCIÓ, CONSERVACIÓ I MILLORA DEL PATRIMONI NATURAL I 
DEL PAISATGE 

PROGRAMA                 2 ESPAIS PERIURBANS I MILLORA PAISATGÍTICA 

ACCIÓ/PROJECTE      5 
PASTOREIG EXTENSIU PER AL MANTENIMENT DE LA VEGETACIÓ RUDERAL 
(SILVOPASTORALISME) 

Objectiu: Impulsar una gestió més ecològica del medi natural  

Tipus d’acció: Nou servei municipal Àmbit temàtic: Medi natural i sistemes de suport 

Descripció: 
 
El silvopastoralisme consisteix en l'ús del pastoreig controlat de ramats domèstics, amb la finalitat de 
limitar el desenvolupament de la vegetació. Aquesta forma de silvopastoralisme permet mantenir i 
integrar, en certa manera, l’activitat ramadera en la gestió diària de la ciutat. Es tracta d’una opció 
cada cop més comuna per al manteniment dels espais periurbans, la neteja de rieres i de parcel·les 
abandonades o de les franges de protecció de les urbanitzacions.  Aquest mètode comporta un seguit 
de beneficis: 
 

- Cost molt reduït (no requereix maquinària, ni combustible...)  
- Elevats beneficis ecològics (no genera residus, no fa soroll, tanca el cicle de la matèria...)  

 
En aquest sentit, sembla una opció molt adient per al manteniment de les franges de protecció en les 
nombroses urbanitzacions de Blanes, així com per a la neteja de solars abandonats o d’espais 
periurbans al municipi. 
 

Grau de Prioritat: Baixa 
Cost econòmic: Si s’escau, compra de la cabana 
ramadera i sou d’un pastor.  -s’estima un estalvi de 
85.000 �/any- 

Termini d’implantació: Mig Fonts de finançament: -- 

Període d’execució: Continuat Entitat responsable-promotor: AjB - SMA 

Interrelació amb d’altres accions: 6.3.1, 6.3.2, 
6.3.3 Altres organismes implicats: DARP 

Indicadors de seguiment: 17 Estat d’execució: No iniciat 
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OBJECTIU 8: PROMOURE LA SOSTENIBILITAT SOCIAL I 
ECONÒMICA 
 
Programa d’actuació 8.1: Foment del treball i el dinamisme 
econòmic 
 

OBJECTIU 8 PROMOURE LA SOSTENIBILITAT SOCIAL I ECONÒMICA 

PROGRAMA                 1 FOMENT DEL TREBALL I EL DINAMISME ECONÒMIC 

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

Objectiu: Augmentar el nombre i la qualitat dels llocs de treball de Blanes  

Tipus d’acció: Implicació d’agents econòmics i 
socials Àmbit temàtic: Economia 

Descripció: 
 
Blanes està treballant des de finals del 2005 per a la creació d’un Consell Econòmic i Social. És un 
òrgan que ha d’esdevenir una taula permanent de negociació i cooperació entre l’Ajuntament i els 
agents socials  
 
Es proposa impulsar el Consell Econòmic i Social, i la creació d’un Pacte Local per a l’Ocupació, format 
per l’Ajuntament de Blanes, representants del teixit empresarial del municipi, les organitzacions 
sindicals més representatives de la ciutat i les associacions de botiguers i comerciants, com a 
instrument operatiu. Els objectius prioritaris seran: 
 

- La plena ocupació (mitjançant la inserció sociolaboral) 
- La millora de la qualitat i la productivitat del treball. 

 
Per tal d’assolir aquests objectius, el pacte haurà de: 
 

- Fomentar la creació de llocs de treball i l'esperit empresarial 
- Promoure mesures actives i preventives a favor de les persones en situació d'atur. 
- Promoure l’estabilitat del mercat de treball 
- Desenvolupar el capital humà i l'aprenentatge permanent 
- Garantir la igualtat d'oportunitats 

 

Grau de Prioritat: Alta Cost econòmic: Organitzatiu i/o tècnic (480 
hores/any) 

Termini d’implantació: Mig Fonts de finançament: -- 

Període d’execució: Continuat Entitat responsable-promotor: AjB - PE 

Interrelació amb d’altres accions: 8.1.2 Altres organismes implicats: CEiS 

Indicadors de seguiment: 14 Estat d’execució: Iniciat 
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OBJECTIU 8 PROMOURE LA SOSTENIBILITAT SOCIAL I ECONÒMICA 

PROGRAMA                 1 FOMENT DEL TREBALL I EL DINAMISME ECONÒMIC 

ACCIÓ/PROJECTE      2 
POTENCIACIÓ DE L’EDUCACIÓ I LA INSERCIÓ DELS JOVES AL MERCAT 
LABORAL 

Objectiu: Evitar l’abandonament escolar dels joves de Blanes. 

Tipus d’acció: Implicació d’agents econòmics i 
socials Àmbit temàtic: Economia 

Descripció: 
 
Un dels problemes del municipi és l’abandonament dels estudis per part dels joves per a dedicar-se a 
feines de baixa qualificació.  
 
Per evitar-ho caldria facilitar l’entrada en el món laboral dels joves amb més preparació mitjançant la 
signatura de convenis per a que els joves puguin realitzar pràctiques o estades en les empreses del 
municipi. Per exemple: 
 

- A partir de la borsa de treball del Punt d’Informació Juvenil. 
- Potenciar les empreses que requereixin treballadors qualificats, amb formació superior. 

 

Grau de Prioritat: Mitjana Cost econòmic: Organitzatiu i/o tècnic (240 
hores/any) 

Termini d’implantació: Mig Fonts de finançament: -- 

Període d’execució: Continuat Entitat responsable-promotor: AjB –NJ 

Interrelació amb d’altres accions: 8.1.1,  8.1.3, 
8.2.4, 8.3.4 

Altres organismes implicats: RSE, RPEPC RCRT, 
SP, EL, CE 

Indicadors de seguiment: 14 Estat d’execució: No iniciat 
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OBJECTIU 8 PROMOURE LA SOSTENIBILITAT SOCIAL I ECONÒMICA 

PROGRAMA                 1 FOMENT DEL TREBALL I EL DINAMISME ECONÒMIC 

ACCIÓ/PROJECTE      3 CONSOLIDACIÓ DEL PLA D’AUTOOCUPACIÓ I NOUS EMPRENEDORS 

Objectiu: Donar suport als nous emprenedors 

Tipus d’acció: Implicació d’agents econòmics i 
socials Àmbit temàtic: Economia 

Descripció: 
 
El Departament de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Blanes disposa d’una important línia de 
treball en relació amb l’autoocupació i el foment de nous emprenedors, en aquest sentit, va signar un 
conveni de col·laboració amb el Servei d’Autoempresa de la Generalitat de Catalunya per a la creació 
del El Punt d'Informació i Orientació (PIO). On s’ofereix informació relativa a: 
 

- Assessorament per a la correcta planificació de les empreses  
- Finançament als emprenedors mitjançant convenis establerts entre el Departament de Treball i 

Indústria de la Generalitat de Catalunya i diverses entitats bancàries  
- Informació i orientació en la realització del Pla d'Empresa  
- Informació sobre ajuts i subvencions 

 
Aquesta acció proposa mantenir i potenciar el servei d’autoocupació per tal de donar suport als 
emprenedors que volen crear la seva pròpia empresa mitjançant l’aprofitament d’una oportunitat de 
negoci i la posta en marxa d’un projecte empresarial.  
 
Aquest servei ha d’estar gestionat per un tècnic de promoció econòmica especialitzat en la creació 
d’empreses (actualment ja n’hi ha un). 
 

Grau de Prioritat: Baixa Cost econòmic: Organitzatiu i/o tècnic (250 
hores/any) 

Termini d’implantació: Curt Fonts de finançament: DTI 

Període d’execució: Continuat Entitat responsable-promotor: AjB - PE 

Interrelació amb d’altres accions: 8.1.2, 8.1.4 Altres organismes implicats: CEIS 

Indicadors de seguiment: 14 Estat d’execució: Iniciat 
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OBJECTIU 8 PROMOURE LA SOSTENIBILITAT SOCIAL I ECONÒMICA 

PROGRAMA                 1 FOMENT DEL TREBALL I EL DINAMISME ECONÒMIC 

ACCIÓ/PROJECTE      4 
POTENCIACIÓ DEL VIVER D’EMPRESES PER A SECTORS D’INTERÈS PEL 
DESENVOLUPAMENT DEL TERRITORI 

Objectiu: Facilitar la creació de nous llocs de treball 

Tipus d’acció: Implicació d’agents econòmics i 
socials Àmbit temàtic: Economia 

Descripció: 
 
Per tal de dinamitzar l’activitat empresarial local i millorar l’accés a l’ocupació, des del Departament de 
Promoció Econòmica s’ha creat un petit viver d’empreses, el qual permet acollir un total de 3 
empreses. Es proposa impulsar aquest servei i ampliar-lo a mig termini. 
 
El Viver d'empreses ha de ser un espai creat per acollir projectes empresarials i empreses de nova 
creació que vulguin instal·lar-se a Blanes. L'objectiu del Viver d'empreses ha de ser crear un entorn 
adequat i favorable per desenvolupar el projecte i la posada en marxa de l'activitat econòmica amb una 
reducció de costos inicials, minimitzant el risc que comporta tota activitat empresarial. 
 
Paral·lelament, es proposa destinar un espai del viver d’empreses per a un centre de recursos 
compartits que ofereixi, entre d’altres serveis com: 
 

- Aula de formació i sala de reunions. 
- Espais comuns amb accés a Internet per a tothom 
- Punt de suport per als treballadors que utilitzen les noves tecnologies de la informació 

(teletreball) 
- Informació i tramitació d'ajuts i subvencions 
- Formació en gestió empresarial 
- Espai físic per a bibliografia diversa i revistes per l'autoconsulta 

 
A més, caldrà que el centre de recursos compartits, actuï com a impulsor de l'aparició de noves 
empreses en el camp de les noves tecnologies, a banda d’interaccionar positivament amb la resta de 
les activitats ubicades al viver d’empreses i apropar el sector empresarial a les TIC’s (Tecnologies de la 
Informació i Comunicació). 
 

Grau de Prioritat: Baixa Cost econòmic: 400.000 � 

Termini d’implantació: Mig Fonts de finançament: DTI 

Període d’execució: Continuat Entitat responsable-promotor: AjB - PE 

Interrelació amb d’altres accions: 8.1.2, 8.1.3 Altres organismes implicats: SP, EL 

Indicadors de seguiment: 14 Estat d’execució: Iniciat 
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OBJECTIU 8 PROMOURE LA SOSTENIBILITAT SOCIAL I ECONÒMICA 

PROGRAMA                 1 FOMENT DEL TREBALL I EL DINAMISME ECONÒMIC 

ACCIÓ/PROJECTE      5 ELABORACIÓ D’UN PLA DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL 

Objectiu:  Potenciar la competitivitat dels comerços de Blanes 

Tipus d’acció: Implicació d’agents econòmics i 
socials Àmbit temàtic: Economia 

Descripció: 
 
El municipi de Blanes disposa de dos estudis vinculats amb el teixit comercial: un estudi  
socioeconòmic i un estudi sobre el sector del turisme de Blanes.  
 
Partint de la informació recollida en aquests dos estudis i de la pròpia Agenda 21 local, es proposa 
elaborar un Pla per Dinamitzar el comerç del municipi, amb el suport de l’Ajuntament, les diferents 
associacions comercials, agents econòmics i representacions sindicals. Les principals accions que 
haurà de desenvolupar el Pla són: 
 

- Estudis d'oferta/demanda (finançament, col·laboració). 
- Assessorament en la definició del pla estratègic. 
- Dinamitzador comercial (finançament, coordinació, assessorament). 
- Suport tècnic a determinades empreses o Associacions de comerciants, per tal de fer un estudi 

de la viabilitat d'un projecte.  
- Foment de l'Associacionisme comercial (informació, assessorament).  

 
Algunes de les actuacions que es poden preveure en el pla ja s’estan posat en pràctica (borsa de 
treball, cursos especialitzats,...). 
 

Grau de Prioritat: Alta Cost econòmic: Organitzatiu i/o tècnic (250 hores) 

Termini d’implantació: Mig Fonts de finançament: DDGI, DTI 

Període d’execució: Continuat Entitat responsable-promotor: AjB - PE 

Interrelació amb d’altres accions: 8.2.1 Altres organismes implicats:, AC, SP, EL 

Indicadors de seguiment: -- Estat d’execució: Iniciat 
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Programa d’actuació 8.2: Promoció de la ciutat i millora de 
l’oferta turística 
 

OBJECTIU 8 PROMOURE LA SOSTENIBILITAT SOCIAL I ECONÒMICA 

PROGRAMA                 2 PROMOCIÓ DE LA CIUTAT I MILLORA DE L’OFERTA TURÍSTICA 

ACCIÓ/PROJECTE      1 
POTENCIACIÓ DE LES CAMPANYES DE COMUNICACIÓ I PROMOCIÓ 
TURÍSITICA DE LA CIUTAT (NOUS MERCATS TURÍSTICS) 

Objectiu: Millorar l’oferta turística municipal i lluitar contra l’estacionalitat 

Tipus d’acció: Instruments jurídics, econòmics i 
organitzatius Àmbit temàtic: Economia 

Descripció: 
 
El municipi de Blanes disposa d’una oferta turística que des de fa anys s’ha consolidat com un sector 
molt actiu. Malgrat això, és necessari ampliar i adaptar l’oferta tradicional. Per tal que en els propers 
anys Blanes potenciï un turisme menys massificat i de major valor afegit, cal continuar i reforçar les 
comunicació i promoció externa de la ciutat, principalment en els següents àmbits:  
 

- Turisme, Investigació i Ciutat: Potenciar l’atractiu del CEAB com a pol d’atracció per a 
l’organització de congressos i trobades científiques. 

- Gastronomia. Potenciar la gastronomia, el mercat municipal i els productes locals (per exemple 
les peixateries i pastisseries del municipi).  

- Turisme de natura: activitats relacionades amb la natura (senderisme, cicloturisme, BTT, 
busseig, esports nàutics,...),   

- Potenciar el vessant cultural:(jardins botànics, elements arquitectònics, oferta museística, 
oferta cultural,...).  

 
Aquesta acció proposa que l’Ajuntament engegui campanyes de comunicació i promoció turística de la 
ciutat tenint en compte totes les potencialitat turístiques del municipi més enllà del “sol i platja”. 
 

Grau de Prioritat: Alta Cost econòmic: Organitzatiu i/o tècnic (250 
hores/any) 

Termini d’implantació: Mig Fonts de finançament: DEF 

Període d’execució: Continuat Entitat responsable-promotor: AjB - PE 

Interrelació amb d’altres accions: 8.1.5, 8.2.2 Altres organismes implicats: AC, EL 

Indicadors de seguiment: -- Estat d’execució: Iniciat 
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OBJECTIU 8 PROMOURE LA SOSTENIBILITAT SOCIAL I ECONÒMICA 

PROGRAMA                 2 PROMOCIÓ DE LA CIUTAT I MILLORA DE L’OFERTA TURÍSTICA 

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

Objectiu: Fomentar el turisme hoteler vers el turisme residencial 

Tipus d’acció: Implicació d’agents econòmics i 
socials Àmbit temàtic: Economia 

Descripció: 
 
Amb l’objectiu d’ampliar i consolidar el sector hoteler al municipi de Blanes, es proposa implantar 
mesures que permetin una millora de la qualitat i la quantitat, mitjançant  
 

- Implantació de sistemes de qualitat al sector hoteler de Blanes. 
- Actuacions urbanístiques per a potenciar l’oferta hotelera. 
- Impulsar la redacció d’un Pla de modernització del sector hoteler, mitjançant la implicació de 

fonts de finançament de caràcter supramunicipal ja siguin públics o privats. 
 
Aquesta acció, suposarà també un major control i intervenció per part de l’Ajuntament per tal de 
contribuir a la qualitat dels serveis oferts pels hotels. 
 

Grau de Prioritat: Mitjana Cost econòmic: Organitzatiu i/o tècnic (400 
hores/any) 

Termini d’implantació: Llarg Fonts de finançament: SP 

Període d’execució: Continuat Entitat responsable-promotor: AjB – PE 

Interrelació amb d’altres accions: 8.2.1, 8.2.3, 
8.3.4 Altres organismes implicats: RUMC, AHVB, AV 

Indicadors de seguiment: -- Estat d’execució: No iniciat 
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OBJECTIU 8 PROMOURE LA SOSTENIBILITAT SOCIAL I ECONÒMICA 

PROGRAMA                 2 PROMOCIÓ DE LA CIUTAT I MILLORA DE L’OFERTA TURÍSTICA 

ACCIÓ/PROJECTE      3 
IMPLANTACIÓ DEL PLA DE DESENVOLUPAMENT DE TURISME SOSTENIBLE 
DE BLANES 

Objectiu: Integrar la sostenibilitat també en el desenvolupament del sector turístic 

Tipus d’acció: Pla urbanístic o sectorial Àmbit temàtic: Economia 

Descripció: 
 
El Municipi de Blanes disposa des de desembre de 2004 d’un Pla de Desenvolupament de Turisme 
Sostenible. Es tracta d’una caracterització molt completa del sector turístic del municipi que aposta 
clarament per un canvi de model cap una oferta de turisme sostenible i de qualitat. El document 
incorpora un Pla d’acció amb un total de 4 línies estratègiques: 
 

- Gestió turística sostenible i organització dels agents turístics. 
- Protecció i posta en valor del patrimoni natural i cultural. 
- Millora en la qualitat de l’oferta turística. 
- Coneixement i control de la demanda. 

 
Les línies estratègiques es concreten amb la proposta d’implantació d’un conjunt de 43 accions, 
algunes de les quals ja venen contemplades en el present Pla d’Acció.  
 
A causa a la importància del sector turístic al municipi, aquesta acció proposa que l’Ajuntament 
consideri les conclusions del Pla i treballi de forma progressiva per la seva implantació tot apostant pel 
turisme sostenible i de qualitat al municipi de Blanes 
 

Grau de Prioritat: Alta Cost econòmic: 900.000 � 

Termini d’implantació: Llarg Fonts de finançament: -- 

Període d’execució: Continuat Entitat responsable-promotor: AjB - PE 

Interrelació amb d’altres accions: 7.1.2, 7.1.8, 
8.2.2, 9.1.1 

Altres organismes implicats: RMAOP, AHVB, AC, 
EL 

Indicadors de seguiment: 17 Estat d’execució: Iniciat 
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Programa 8.3: Foment de la cohesió social i millora dels serveis a 
les persones 
 

OBJECTIU 8 PROMOURE LA SOSTENIBILITAT SOCIAL I ECONÒMICA 

PROGRAMA                 3 FOMENT DE LA COHESIÓ SOCIAL I MILLORA DELS SERVEIS A LES 
PERSONES 

ACCIÓ/PROJECTE      1 PLA MUNICIPAL D’ATENCIÓ A LA GENT GRAN 

Objectiu: Millorar la qualitat de vida de la gent gran  

Tipus d’acció: Millora de servei municipal Àmbit temàtic: Persones 

Descripció: 
 
Donat que en els propers anys es preveu un envelliment progressiu de la població de Blanes 
l’Ajuntament hauria de començar a preveure d’una manera integral totes les necessitats que es 
generaran i els mecanismes per a fer-hi front. Caldrà entre altres coses: 
 

- Impulsar la creació del Consell de les persones grans 
- Ampliar els serveis d'atenció a la gent gran: tant d'internament (residència assistida i habitatges 

tutelats), com ambulatoris (places de centre de dia i servei d'atenció domiciliària: 
teleassistència, càtering, neteja, bugaderia, acompanyament, etc.) 

- Dinamitzar casals i d'altres espais destinats als majors de 65 anys 
- Crear un servei d'atenció domiciliària integral per a persones amb dependència 

 
Es tracta en definitiva de coordinar aquestes accions mitjançant l’aprovació del Pla Municipal 
d’atenció a la gent gran que servirà per a la creació de nous serveis encarats a millorar el benestar 
d’aquestes persones. 
 

Grau de Prioritat: Mitjana Cost econòmic: Per a la redacció del Pla 6.000 � 

Termini d’implantació: Mig Fonts de finançament: DBF 

Període d’execució: Continuat Entitat responsable-promotor: AjB – DSP  

Interrelació amb d’altres accions: 5.3.1, 5.3.2 Altres organismes implicats:  EL 

Indicadors de seguiment: 8 Estat d’execució: No iniciat 
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OBJECTIU 8 PROMOURE LA SOSTENIBILITAT SOCIAL I ECONÒMICA 

PROGRAMA                 3 FOMENT DE LA COHESIÓ SOCIAL I MILLORA DELS SERVEIS A LES 
PERSONES 

ACCIÓ/PROJECTE      2 PLA MUNICIPAL D’ACOLLIDA A LA IMMIGRACIÓ 

Objectiu: Millora de la qualitat de vida de les persones immigrades 

Tipus d’acció: Millora de servei municipal Àmbit temàtic: Persones 

Descripció: 
 
Amb l’objectiu de coordinar totes aquelles accions relacionades amb l’acollida de les persones 
immigrades, es proposa l’elaboració d’un Pla municipal d’acollida de la immigració que tractarà 
com a mínim: 
 

- L’atenció als col·lectius immigrants i la seva incorporació al sistema social bàsic (treball, 
habitatge, llengua, sanitat, educació,...) 

- L’adaptació del funcionament col·lectiu i de l’estructura organitzativa de la societat a una major 
diversitat de cultures, opcions religioses, hàbits de vida i comportaments, valors individuals i 
col·lectius i necessitats vitals 

- La construcció d’un nou model de convivència en el que autòctons i nouvinguts trobin la 
manera de compartir un mateix espai físic i social en el que sigui possible assegurar la cohesió 
social i la construcció, alhora, d’una societat diversa i integrada respectant els drets reconeguts 
en la nostra pròpia legalitat 

- Crear metodologies i escenaris de treball en els que sigui possible gestionar quotidianament 
aquestes problemàtiques. 

- Creació d’un Consell Municipal de la immigració. 
 

Grau de Prioritat: Alta Cost econòmic: Per la redacció del Pla 6.000 � 

Termini d’implantació: Curt Fonts de finançament: DBF 

Període d’execució: Continuat Entitat responsable-promotor: AjB - DSP 

Interrelació amb d’altres accions: 8.2.4 Altres organismes implicats: EL, AV 

Indicadors de seguiment: -- Estat d’execució:  No iniciat 
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OBJECTIU 8 PROMOURE LA SOSTENIBILITAT SOCIAL I ECONÒMICA 

PROGRAMA                 3 FOMENT DE LA COHESIÓ SOCIAL I MILLORA DELS SERVEIS A LES 
PERSONES 

ACCIÓ/PROJECTE      3 RENOVACIÓ DE LA WEB MUNICIPAL AMB MAJOR NIVELL DE SERVEIS 

Objectiu:  Potencia la societat de la informació i les gestions telemàtiques 

Tipus d’acció: Millora de servei municipal Àmbit temàtic: Noves tecnologies 

Descripció: 
 
La plana web municipal actual és poc àgil, resulta difícil trobar la informació i gairebé no ofereix serveis 
de l’administració en línia.  
 
Es proposa avançar cap a un model d’administració més obert, proper i transparent a la ciutadania 
mitjançant la redefinició conceptual i estètica de la plana web municipal. 
 
L’actuació ha de tenir continuïtat en el futur amb l’objectiu de disposar d’una web municipal de tipus 
transaccional que faciliti la tramitació on-line dels assumptes i gestions municipals i que potencií la 
informació útil i actualitzada per a la ciutadania. 
 

Grau de Prioritat: Alta Cost econòmic: 3.500 � 

Termini d’implantació: Curt Fonts de finançament: -- 

Període d’execució: Continuat Entitat responsable-promotor: AjB - DRT 

Interrelació amb d’altres accions: 5.2.1, 5.2.2 Altres organismes implicats:  

Indicadors de seguiment: -- Estat d’execució:  No iniciat 
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OBJECTIU 8 PROMOURE LA SOSTENIBILITAT SOCIAL I ECONÒMICA 

PROGRAMA                 3 FOMENT DE LA COHESIÓ SOCIAL I MILLORA DELS SERVEIS A LES 
PERSONES 

ACCIÓ/PROJECTE      4 IMPULS D’UN PLA CONTRA L’EXCLUSIÓ SOCIAL EN L’ÀMBIT DEL TREBALL 

Objectiu:  Evitar l’exclusió social en l’àmbit del treball 

Tipus d’acció: Nou servei municipal Àmbit temàtic: Persones 

Descripció: 
 
A partir de l’anàlisi de les dades de població aturada de Blanes, se’n desprèn la conclusió que el 
municipi compta amb un atur estructural i d’unes característiques pròpies:  
 

- Taxa d’atur baixa, 
- Amb un perfil femení 
- De mitjana edat 
- De baix nivell formatiu i 
- Del sector serveis 

 
Tenint en compte les característiques de l’atur a Blanes, aquesta acció proposa impulsar accions 
adreçades a evitar l’exclusió social en l’àmbit del treball, i té per objectius:  
 

- Millorar el coneixement de les situacions d’exclusió social en relació amb la formació i el 
mercat de treball 

- Garantir el principi d’igualtat de gènere en l’accés al treball i en les seves condicions,  
- Orientar als col·lectius implicats (igualtat home-dona, població immigrant, persones majors de 

50 anys en situació d’atur,...) que vulguin incorporar-se al mercat de treball. 
 
Per tal d’actuar de forma coordinada, es proposa que l’Ajuntament redacti i aprovi un Pla contra 
l’exclusió social en l’àmbit del treball d’acord amb les associacions empresarials, comerciants, 
sindicats, centres de formació, etc. 
 

Grau de Prioritat: Alta Cost econòmic: Per la redacció del Pla 6.000 � 

Termini d’implantació: Mig Fonts de finançament: DBF 

Període d’execució: Per la redacció del Pla 4 
mesos Entitat responsable-promotor: AjB - DSP 

Interrelació amb d’altres accions: 8.1.2, 8.2.2, 
8.3.2 Altres organismes implicats: EL, AC, AHVB 

Indicadors de seguiment: -- Estat d’execució: No iniciat 
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OBJECTIU 8 PROMOURE LA SOSTENIBILITAT SOCIAL I ECONÒMICA 

PROGRAMA                 3 FOMENT DE LA COHESIÓ SOCIAL I MILLORA DELS SERVEIS A LES 
PERSONES 

ACCIÓ/PROJECTE      5 CREACIÓ D’UN BANC DE TEMPS 

Objectiu: Fomentar les relacions personals i la confiança mútua 

Tipus d’acció: Nou servei municipal Àmbit temàtic: Persones 

Descripció: 
 
Un dels perills del creixement que ha experimentat Blanes en els darrers anys és la pèrdua de la 
qualitat en les relacions personals que es donen en pobles més petits. Per tal d’afrontar en part 
aquesta nova realitat es proposa la creació d’un Banc de Temps.  
 
El Banc de Temps és una manera d’organitzar grups de persones motivades per a intercanviar temps, 
dedicant-lo a:  
 

- Tasques puntuals de formació 
- Atenció a les persones 
- Subministrament de determinats serveis 

 
La unitat d’intercanvi és l’hora, independentment del servei que s’ofereixi o que es rebi. En aquest 
Banc, el temps és la riquesa principal i, per tant, la unitat de valor. Totes les habilitats tindran el mateix 
valor, depenent del temps, així es podran intercanviar hores de feina, cadascú rebrà d’acord amb el 
que aporti. 
 
El banc del temps es basa en els principis d’ajuda mútua i bon veïnatge que s’han donat de manera 
espontània al llarg del temps en barris i ciutats d’arreu, sobretot en moments de necessitat. La 
diferència rau sobretot en la introducció d’una gestió organitzada i accessible, mitjançant un espai de 
referència i de trobada per a l’oferta i la demanda de temps i de serveis. 
 
L’objectiu del banc del temps és afavorir la creació de xarxes de relacions entre les persones, 
fomentant el coneixement i la confiança mútua, per tal de resoldre les necessitats de la vida diària i 
millorar la qualitat de vida de les persones. 
 

Grau de Prioritat: Baixa Cost econòmic: Organitzatiu i/o tècnic (150 h/any) 

Termini d’implantació: Curt Fonts de finançament: -- 

Període d’execució: Continuat Entitat responsable-promotor: AjB- DSP 

Interrelació amb d’altres accions: -- Altres organismes implicats: AV, EL 

Indicadors de seguiment: -- Estat d’execució: No iniciat 
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OBJECTIU 9: IMPLICAR A LA SOCIETAT EN LA 
RESOLUCIÓ DE LES PROBLEMÀTIQUES AMBIENTALS 
 
Programa d’actuació 9.1: Potenciació de la participació ciutadana 
 

OBJECTIU 9 IMPLICAR A LA SOCIETAT EN LA RESOLUCIÓ DE LES 
PROBLEMÀTIQUES AMBIENTALS 

PROGRAMA                 1 POTENCIACIÓ DE LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

ACCIÓ/PROJECTE      1 CREACIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL DE MEDI AMBIENT I TERRITORI 

Objectiu: Facilitar la participació ciutadana permanent en la definició de les polítiques ambientals locals 

Tipus d’acció: Implicació d’agents econòmics i 
socials Àmbit temàtic: Comunicació i participació 

Descripció: 
 
Dins el marc de l’Agenda 21 de Blanes la redacció de l’auditoria ambiental municipal ha comportat 
creació de diversos òrgans consultius i de participació ciutadana:   
 

- El fòrum ciutadà 
- El consell consultiu 
 

Un cop sigui aprovada l’Agenda 21 de Blanes amb el seu corresponent Pla d’Acció, el procés iniciat 
hauria de tenir continuïtat a través de la constitució formal d’un órgan permanent de consulta i 
participació ciutadana pel que fa a les polítiques i actuacions ambiental del municipi en general, i al 
desenvolupament de l’Agenda 21 en particular. 
 
Així, des de la Regidoria de cultura i participació ciutadana es reglamentarà i impulsarà el Consell de 
Medi Ambient i Territori que assumeixi les funcions d’òrgan de consulta, assessorament i 
col·laboració en la preparació i execució de la política i projectes ambientals del municipi.  
 

Grau de Prioritat: Alta Cost econòmic: Organitzatiu i/tècnic (160 hores) 

Termini d’implantació: Curt Fonts de finançament: --  

Període d’execució: Continuat Entitat responsable-promotor: AjB – SMA 

Interrelació amb d’altres accions: 1.1.2, 2.3.3, 
8.2.3, 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4, 9.1.5 Altres organismes implicats: RPEPC, AV, EL, SP 

Indicadors de seguiment: 36 Estat d’execució: No iniciat 
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OBJECTIU 9 IMPLICAR A LA SOCIETAT EN LA RESOLUCIÓ DE LES 
PROBLEMÀTIQUES AMBIENTALS 

PROGRAMA                 1 POTENCIACIÓ DE LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

ACCIÓ/PROJECTE      2 PLA DE COMUNICACIÓ DE L’AGENDA 21 

Objectiu: Implicar a les veïnes i veïns de Blanes en els desplegament de l’Agenda 21 

Tipus d’acció: Implicació d’agents econòmics i 
socials Àmbit temàtic: Comunicació i participació 

Descripció: 
 
Donat que durant el procés de desenvolupament de l’Agenda 21 no s’ha aconseguit arribar a un 
percentatge significatiu de la població i les dades de participació ciutadana han estat més aviat 
modestes, un cop aprovada l’AG21L i de cara al seu desenvolupament i aplicació, es proposa portar 
endavant un Pla de Comunicació de l’Agenda 21 Local. 
 
El pla de comunicació de l’Agenda 21 és el document que ha d’articular la política comunicativa de 
l’Ajuntament en el procés de desplegament de l’Agenda 21. Aquest pot incloure l’edició de 
publicacions, creació d’una imatge gràfica específica, produccions multimèdia o per la web, cartells, 
repercussió als mitjans de comunicació. 
 
En síntesi, es tracta de donar a conèixer l’Agenda 21 local a tots els ciutadans i implicar-los en el seu 
desplegament i seguiment posterior, de forma que passi a ser un document de la ciutadania i no 
únicament de l’Ajuntament. 
 

Grau de Prioritat: Mitjana Cost econòmic: 3.000 � 

Termini d’implantació: Curt Fonts de finançament:  

Període d’execució: Continuat Entitat responsable-promotor: AjB – SMA 

Interrelació amb d’altres accions: 1.1.3, 9.1.1, 
9.1.4, 9.2.5 Altres organismes implicats: RPEPC, AV, EL 

Indicadors de seguiment: 36 Estat d’execució: No iniciat 
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OBJECTIU 9 IMPLICAR A LA SOCIETAT EN LA RESOLUCIÓ DE LES 
PROBLEMÀTIQUES AMBIENTALS 

PROGRAMA                 1 POTENCIACIÓ DE LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

ACCIÓ/PROJECTE      3 REALITZACIÓ PERIÒDICA D’UNA ENQUESTA DE PERCEPCIÓ AMBIENTAL  

Objectiu: Conèixer de forma periòdica la percepció ciutadana de l’evolució del medi ambient a Blanes 

Tipus d’acció: Implicació d’agents econòmics i 
socials Àmbit temàtic: Comunicació i participació 

Descripció: 
 
Una manera de sistematitzar la recollida de l’opinió i la percepció dels ciutadans pel que fa a les 
problemàtiques ambientals del municipi és mitjançant les enquestes. Així, es proposa la realització de 
forma periòdica d’una enquesta ciutadana de percepció ambiental. 
 
Donat que l’objectiu d’aquesta enquesta és el de mesurar l’opinió de la ciutadania sobre determinats 
aspectes ambientals del municipi i analitzar la seva evolució al llarg del temps, s’hauran de determinar 
unes preguntes fixes, que es vagin repetint en cada consulta, per tal de poder registrar aquesta 
evolució. Aquestes variacions en l’opinió de la ciutadania, entre d’altres, permetrà valorar l’efectivitat 
de les mesures preses per l’Ajuntament així com la seva priorització. 
 
Així mateix, aquesta enquesta podria incloure preguntes addicionals, de forma puntual o permanent, 
en funció de problemàtiques específiques o qüestions no previstes que poguessin sorgir. 
 
Igualment, aquestes enquestes, que s’haurien de realitzar cada 1 o 2 anys, representarien una nova 
via de consulta a la ciutadania que generalment es manté fora dels fòrums o Consells formals 
establerts. 
 

Grau de Prioritat: Baixa Cost econòmic: 3.000 �/Enquesta 

Termini d’implantació: Curt Fonts de finançament: DdGi 

Període d’execució: 2 setmanes Entitat responsable-promotor: AjB - SMA 

Interrelació amb d’altres accions: 1.1.4, 9.1.1, 
9.1.5, 9.2.5 Altres organismes implicats: AV, EL, AC 

Indicadors de seguiment: -- Estat d’execució: No iniciat 
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OBJECTIU 9 IMPLICAR A LA SOCIETAT EN LA RESOLUCIÓ DE LES 
PROBLEMÀTIQUES AMBIENTALS 

PROGRAMA                 1 POTENCIACIÓ DE LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

ACCIÓ/PROJECTE      4 
ADHESIÓ DE LES EMPRESES I ENTITATS LOCALS A L’AGENDA 21 LOCAL DE 
BLANES 

Objectiu: Potenciar la participació d’empreses i entitats en el desplegament de l’A21L 

Tipus d’acció: Implicació d’Agents econòmics i 
socials Àmbit temàtic: Comunicació i participació 

Descripció: 
 
Es proposa que l’Ajuntament impulsi l’adhesió de les empreses i entitats a l’Agenda 21 de Blanes amb 
la finalitat que aquestes facin seus els objectius de sostenibilitat de l’Agenda 21 i redactin els seus 
propis plans d’actuació, dintre de les seves possibilitats i voluntat.  
 
Amb aquesta acció es busca multiplicar l’efectivitat de l’Agenda 21 fent partícips a tots els estaments. 
 
Aquesta acció requerirà d’una actuació específica quan a difusió de l’Agenda 21 i assessorament als 
agents implicats per a l’elaboració dels seus Plans d’acció; així com una tasca de seguiment per 
avaluar l’efectivitat dels Plans d’acció portats a terme. En aquest sentit, la creació d’una Oficina 21 
podria centralitzar totes aquetes tasques. 
 

Grau de Prioritat: Mitjana Cost econòmic: Organitzatiu i/o tècnic (480 hores) 

Termini d’implantació: Llarg Fonts de finançament: DdGi 

Període d’execució: Continuat Entitat responsable-promotor: AjB - SMA 

Interrelació amb d’altres accions: 1.1.3, 9.1.1, 
9.1.2 Altres organismes implicats: SP, EL, AC, AV 

Indicadors de seguiment: 37 Estat d’execució: No iniciat 
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OBJECTIU 9 IMPLICAR A LA SOCIETAT EN LA RESOLUCIÓ DE LES 
PROBLEMÀTIQUES AMBIENTALS 

PROGRAMA                 1 POTENCIACIÓ DE LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

ACCIÓ/PROJECTE      5 INTEGRACIÓ DE SISTEMES TELEMÀTICS DE PARTICIPACIÓ 

Objectiu: Facilitar la participació ciutadana mitjançant eines telemàtiques 

Tipus d’acció: Implicació d’Agents econòmics i 
socials Àmbit temàtic: Comunicació i participació 

Descripció: 
 
Existeixen eines tecnològiques dissenyades per a facilitar i impulsar la informació i la participació 
ciutadana a través d'Internet en el món local. Aquestes eines esdevenen l'espai de participació a 
Internet dels governs locals. Aquests instrument permeten: 
 

- Obrir fòrums de participació 
- Distribuir documents per al debat 
- Proposar recollides de signatures... 
- Debatre i prioritzar tots els temes derivats del Pla d’acció Ambiental 

 
Municipis com Vic, Malgrat, Alella, Manlleu, Castellar del Vallès, Sabadell, Badalona, Lliçà d’Amunt... 
han tirat endavant actuacions en aquest sentit. Aquesta acció podria gestionar-se a través de la plana 
Web de l’Ajuntament. 
 

Grau de Prioritat: Mitjana Cost econòmic: Organitzatiu i/o tècnic (60 hores) 

Termini d’implantació: Mig Fonts de finançament: -- 

Període d’execució: Continuat Entitat responsable-promotor: AjB – Alcaldia 

Interrelació amb d’altres accions: 9.1.1, 9.1.3 Altres organismes implicats: RCRT, AV, EL 

Indicadors de seguiment: 36 Estat d’execució: No iniciat 
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Programa d’actuació 9.2: Impuls de l‘educació i la informació 
ambiental 
 

OBJECTIU 9 IMPLICAR A LA SOCIETAT EN LA RESOLUCIÓ DE LES 
PROBLEMÀTIQUES AMBIENTALS 

PROGRAMA                 2 IMPULS DE L’EDUCACIÓ I LA INFORMACIÓ AMBIENTAL 

ACCIÓ/PROJECTE      1 ESTRATÈGIA MUNICIPAL D’EDUCACIÓ AMBIENTAL 

Objectiu: Coordinar i planificar totes les accions relacionades amb l’educació ambiental a Blanes 

Tipus d’acció: Instruments jurídics, econòmics i 
organitzatius Àmbit temàtic: Educació ambiental 

Descripció: 
 
Una de les principals mancances detectades en els fòrums ciutadans de l’Agenda 21 va ser la manca 
d’educació i informació ambiental de la comunitat local. Aquest fet, dificulta a la ciutadania la correcta 
interacció amb el medi en termes de sostenibilitat ambiental, alhora que genera conflictes socials. 
 
Per aquest raó, es considera especialment important realitzar un esforç específic pel que fa a les 
campanyes de conscienciació i informació ciutadana pel que fa a aspectes ambientals i de civisme. 
 
Per tal de potenciar al màxim i treure el màxim rendiment de les campanyes que es realitzin al 
municipi, es proposa augmentar els recursos destinats a educació i sensibilització ambiental a Blanes, i 
elaborar una Estratègia d’educació ambiental que sigui capaç de: 
 

- Planificar i coordinar les actuacions d’educació ambiental del municipi. 
- Prioritzar aquelles actuacions més urgents 
- Identificar els públics objectius 
- Definir els formats de comunicació i la freqüència de les campanyes 

 
D’altra banda l’elaboració d’una estratègia municipal d’educació ambiental, permetrà unificar i 
coordinar totes les accions que estan relacionades amb la difusió i l’educació en qüestions 
relacionades amb el medi ambient 
 

Grau de Prioritat: Alta Cost econòmic: 20.000 � 

Termini d’implantació: Curt Fonts de finançament: DdGi 

Període d’execució: 3 mesos Entitat responsable-promotor: AjB – DSP 

Interrelació amb d’altres accions: 5.3.3, 6.2.2, 
6.3.3 Altres organismes implicats: RMAOP, AV, EL, AC 

Indicadors de seguiment: 35 Estat d’execució: No iniciat 
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OBJECTIU 9 IMPLICAR A LA SOCIETAT EN LA RESOLUCIÓ DE LES 
PROBLEMÀTIQUES AMBIENTALS 

PROGRAMA                 2 IMPULS DE L’EDUCACIÓ I LA INFORMACIÓ AMBIENTAL 

ACCIÓ/PROJECTE      2 CAMPANYA DE PROMOCIÓ DEL TRANSPORT PÚBLIC 

Objectiu: Potenciar l’ús del transport públic 

Tipus d’acció: Implicació d’agents econòmics i 
socials Àmbit temàtic: Educació ambiental 

Descripció: 
 
La valoració dels usuaris del transport públic de Blanes és en general bona, mentre que els que el 
critiquen sovint no en són usuaris. Com a complement a les accions de millora del servei es proposa 
que l’Ajuntament engegui una campanya de comunicació per a la promoció del transport públic 
destinada principalment a prestigiar el servei i transmetre la idea que es tracta d’un mode de transport 
modern, eficient, solidari i ambientalment més respectuós. 
 
D’altra banda, el coneixement de tot allò que afecti al servei ajudarà a guanyar nous usuaris, en aquest 
sentit, es proposa:  
 

- Edició de fulletons informatius (freqüències de pas, localització de les parades, temps de 
desplaçament, horaris) 

- Servei d’informació telefònic eficaç 
- Creació d’una bústia de recollida de queixes i suggeriments. 
- Creació en la pàgina web municipal d’un espai específic pel transport públic, amb horaris, 

tarifes i tota la informació que faciliti l’ús del transports públic i el desplaçament a peu. 
 

Grau de Prioritat: Alta Cost econòmic: 4.500 � 

Termini d’implantació: Curt Fonts de finançament: -- 

Període d’execució: Continuat Entitat responsable-promotor: AjB - SMA 

Interrelació amb d’altres accions: 5.1.1, 5.1.2 Altres organismes implicats: RUMC, AV, EL 

Indicadors de seguiment: 4 Estat d’execució: Iniciat 
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OBJECTIU 9 IMPLICAR A LA SOCIETAT EN LA RESOLUCIÓ DE LES 
PROBLEMÀTIQUES AMBIENTALS 

PROGRAMA                 2 IMPULS DE L’EDUCACIÓ I LA INFORMACIÓ AMBIENTAL 

ACCIÓ/PROJECTE      3 
CAMPANYES PERIÒDIQUES PER A LA CORRECTA GESTIÓ DELS RESIDUS 
MUNICIPALS 

Objectiu: Millora de la separació en origen dels residus municipals 

Tipus d’acció: Implicació d’agents econòmics i 
socials Àmbit temàtic: Educació ambiental 

Descripció: 
 
Els resultats de la recollida selectiva al municipi són força millorables. Paral·lelament a l’adopció 
d’altres accions destinades a fomentar la participació en el model de separació en origen dels residus 
l’Ajuntament haurà de tirar endavant de forma periòdica campanyes de comunicació i educació, 
potents i integrals pel que fa a la recollida selectiva. 
 
Amb l’objectiu de sensibilitzar conscienciar els ciutadans, tot fomentant uns hàbits de consum 
sostenibles. Cal dissenyar una campanya informativa que contempli actuacions específiques: 
 

- Al conjunt de la població 
- A les escoles 
- A les entitats i les associacions de veïns 
- Als botiguers i comerciants de Blanes 
- Al sector hoteler 

 

Grau de Prioritat: Mitjana Cost econòmic: 3.000 � 

Termini d’implantació: Curt Fonts de finançament: ARC 

Període d’execució: Continuat Entitat responsable-promotor: AjB - SMA 

Interrelació amb d’altres accions:  4.1.3, 4.2.1, 
9.2.4 Altres organismes implicats: AV, CE, AHVB 

Indicadors de seguiment: 16, 32 Estat d’execució: Iniciat 
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OBJECTIU 9 IMPLICAR A LA SOCIETAT EN LA RESOLUCIÓ DE LES 
PROBLEMÀTIQUES AMBIENTALS 

PROGRAMA                 2 IMPULS DE L’EDUCACIÓ I LA INFORMACIÓ AMBIENTAL 

ACCIÓ/PROJECTE      4 
CAMPANYES ESPECÍFIQUES SOBRE MINIMITZACIÓ DE RESIDUS PER A LA 
POBLACIÓ VISITANT I ELS HOTELS 

Objectiu:  Implicar la població visitant en la reducció i valorització dels residus 

Tipus d’acció: Implicació d’agents econòmics i 
socials Àmbit temàtic: Educació ambiental 

Descripció: 
 
La població estacional que visita Blanes en època estival i els caps de setmana i dies festius té un 
elevat impacte sobre el municipi, per tal de corresponsabilitzar a tots els habitants, tan residents com 
visitants, es proposa que l’Ajuntament engegui una campanya de minimització dels residus dirigida 
específicament a la població visitant (tant si s’allotgen a apartaments, hotels o càmpings); fent 
especial atenció a les especificitats en la generació de residus d’aquest sector de la població. 
 

- Desconeixement del sistema de recollida selectiva 
- Desconeixement de la localització de la deixalleria 
- Elevat ús d’envasos monodosi 
- Elevat ús de vidre 

 
Aquestes campanyes haurien d’incloure recomanacions i directrius també per als gestors dels 
establiments turístics, ja que les possibilitats dels turistes de reduir els residus que generen, depèn en 
bona part dels empresaris turístics. 
 

Grau de Prioritat: Baixa Cost econòmic: 2.000 � 

Termini d’implantació: Mig Fonts de finançament: ARC 

Període d’execució: Continuat Entitat responsable-promotor: AjB – SMA  

Interrelació amb d’altres accions: 9.2.3 Altres organismes implicats: RSMBO, AHVB 

Indicadors de seguiment: 16, 32 Estat d’execució: No iniciat 
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OBJECTIU 9 IMPLICAR A LA SOCIETAT EN LA RESOLUCIÓ DE LES 
PROBLEMÀTIQUES AMBIENTALS 

PROGRAMA                 2 IMPULS DE L’EDUCACIÓ I LA INFORMACIÓ AMBIENTAL 

ACCIÓ/PROJECTE      5 PUBLICACIÓ DELS RESULTATS DEL SISTEMA MUNICIPAL D’INDICADORS 

Objectiu: Donar a conèixer els resultats de l’aplicació del pla d’acció de l’A21L 

Tipus d’acció: Implicació d’agents econòmics i 
socials Àmbit temàtic: Educació ambiental 

Descripció: 
 
El Pla d’Acció de l’Agenda 21 anirà acompanyat d’un pla de seguiment basat en un sistema 
d’indicadors ambientals que s’hauran de calcular periòdicament i seran el termòmetre que marcarà si 
el municipi avança realment cap a la sostenibilitat. 
 
Es proposa la publicitat continuada dels resultats d’aquests indicadors, que s’hauran d’actualitzar de 
manera periòdica, als diferents mitjans de comunicació locals: 
 

- Premsa 
- Radio 
- Web 
- Publicacions específiques... 

 
Aquesta difusió d’informació, ajudarà a transmetre la idea de procés i d’evolució de l’Agenda 21 i a 
poder visualitzar fàcilment mitjançant gràfics de tendència cap a on evoluciona el municipi i 
conscienciar la gent sobre les necessitats de canviar determinats hàbits. 
 

Grau de Prioritat: Mitjana Cost econòmic: Organitzatiu i/o tècnic (100 hores) 

Termini d’implantació: Curt Fonts de finançament: 

Període d’execució: Continuat Entitat responsable-promotor: AjB – SMA 

Interrelació amb d’altres accions: 9.1.2, 9.1.3 Altres organismes implicats: RUMC, Mitjans de 
comunicació 

Indicadors de seguiment: 40 Estat d’execució: No iniciat 
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OBJECTIU 9 IMPLICAR A LA SOCIETAT EN LA RESOLUCIÓ DE LES 
PROBLEMÀTIQUES AMBIENTALS 

PROGRAMA                 2 IMPULS DE L’EDUCACIÓ I LA INFORMACIÓ AMBIENTAL 

ACCIÓ/PROJECTE      6 
REALITZACIÓ DE CAMPANYES PERIÒDIQUES D’ESTALVI D’AIGUA A LES 
LLARS I JARDINS PRIVATS 

Objectiu: Implicar a la ciutadania en l’estalvi d’aigua 

Tipus d’acció: Implicació d’agents econòmics i 
socials Àmbit temàtic: Educació ambiental 

Descripció: 
 
L’evolució del consum unitari d’aigua en els darrers anys presenta una lleugera tendència a l’increment. 
No obstant això, a Blanes aquest increment és molt atenuat (aproximadament de l’1% anual). 
 
Per continuar aquesta tendència o fins i tot canviar-la es planteja que de forma coordinada amb la resta 
de campanyes de conscienciació ciutadana que projecti l’Ajuntament es dugui a terme una campanya 
de conscienciació a la població encarada a disminuir el consum d’aigua sense que aquest fet hagi 
d’implicar, però, una menor qualitat de vida. En aquest sentit, solen ser força efectives les campanyes 
del tipus “Catalunya estalvia Aigua” dissenyades per Ecologistes en Acció i que ja han portat a terme 
diversos municipis catalans. 
 
Així mateix, cal destacar que per les seves característiques urbanístiques, el reg de jardins privats 
també representa una despesa important en algunes zones de Blanes. Així mateix, també s’intentarà 
influir en els jardins privats mitjançant campanyes informatives i accions demostratives o experimentals 
per a les quals serà molt útil la participació d’Aigües de Blanes: anàlisi de consums, subministrament 
de dispositius estalviadors d’aigua, assessorament sobre les espècies més adequades...19 
 
Es recomana aprofitar les campanyes institucionals que periòdicament es duen a terme amb aquest 
mateix objectiu. 
 

Grau de Prioritat: Mitjana 

Cost econòmic: 3.000 � disseny campanya 
estàndard i 40.000 � per la realització d’una 
campanya específica en 500 habitatges amb jardí 
privat. 

Termini d’implantació: Mig Fonts de finançament: AB, ACA, DMAH 

Període d’execució: Continuat Entitat responsable-promotor: AjB – SMA  

Interrelació amb d’altres accions: 3.1.2, 3.1.3, 
3.2.3, 3.2.4 

Altres organismes implicats: RPEPC, AV, AC, 
AHVB 

Indicadors de seguiment: 18 Estat d’execució: No iniciat 

                                            
19 En aquest cas pot resultar d’utilitat l’experiència del municipi de Sant Cugat del Vallès. 



Document III: Pla d’Acció Local 
Agenda 21 Local de Blanes 

132 

 

OBJECTIU 9 IMPLICAR A LA SOCIETAT EN LA RESOLUCIÓ DE LES 
PROBLEMÀTIQUES AMBIENTALS 

PROGRAMA                 2 IMPULS DE L’EDUCACIÓ I LA INFORMACIÓ AMBIENTAL 

ACCIÓ/PROJECTE      7 
CAMPANYA ANUAL DE SENSIBILITZACIÓ PER A MANTENIR LES PLATGES 
NETES 

Objectiu: Implicar a la població en el manteniment de les platges netes 

Tipus d’acció: Implicació d’agents econòmics i 
socials Àmbit temàtic: Educació ambiental 

Descripció: 
 
Tot i els esforços que realitza l’Ajuntament per a mantenir la platja neta, aquests mai seran suficients si 
no es compta amb la participació dels usuaris. Per aquesta raó, coincidint amb la temporada turística 
l’Ajuntament hauria de portar a terme una campanya contínua de sensibilització dels usuaris de la 
platja per tal que contribueixin a mantenir-la neta.  
 
Aquesta campanya hauria de fer especial incidència  
 

- En la responsabilitat de cada usuari per recollir les deixalles que generi, i dipositar-les al lloc 
adient. 

- En la utilització de les paperers (paral·lelament a un increment del nombre de papereres). 
- En la recollida de les burilles de cigarretes (es podrien repartir cendrers tal i com es realitza en 

altres municipi turístics). 
- La implantació de la recollida selectiva a les platges. 

 

Grau de Prioritat: Baixa Cost econòmic: 3.000 � 

Termini d’implantació: Mig Fonts de finançament: 

Període d’execució: Continuat Entitat responsable-promotor: AjB - SMA 

Interrelació amb d’altres accions: 7.2.3 Altres organismes implicats: RMUC 

Indicadors de seguiment: -- Estat d’execució: Iniciat 
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7. Resum del pla d’acció local cap a la sostenibilitat 
de blanes 

 
Es presenta a continuació les taules-resum del Pla d’Acció local cap a la de 
sostenibilitat de Blanes. 
 

Objectius: 9 
Programes d’actuació: 22 

Accions: 94 
 
 

Priorització i terminis d’execució 
 
 Prioritat alta Prioritat mitja Prioritat baixa Total 
Curt termini 19 13 8 40 
Mig termini 17 13 10 40 
Llarg termini 8 3 3 14 

Total 31 29 17 4 
 
 

Valoració econòmica de les accions 
 

 
Accions valorades 
econòmicament 

Estimació 
econòmica 

Dedicació anual 
(hores) 

Curt termini: 20 147.100 � 1.888 hores 
Mig termini: 19 786.000 � 2.480 hores 

Llarg termini: 5 999.300 �20 1.140 hores 
Total 43 1.882.400 � 5.508 hores 

 
Assignació d’accions per departaments i serveis municipals 

 

Responsable Accions 
Inversió 

estimada 
Dedicació 

(hores) 
Alcaldia 7 8.000 760 
Dept. d'Enginyeria i Obra Publica 19 289.100 300 
Dept. d'Hisenda i Intervenció 5 18.000 44 
Dept. de Recursos Tecnològics 1 3.500 - 
Dept. de Serveis Personals 5 38.000 150 
Dept. d'Urbanisme 10 104.300 516 
Negociat de Joventut 1 - 240 
Promoció Econòmica 10 1.309.000 1.750 
Servei de Medi Ambient 34 183.500 1.728 
Altres 2 6.000 20 

                                            
20 Inclou 900.000 � de la Implantació del pla de desenvolupament de turisme sostenible de 
Blanes. Si no es comptabilitzen són  99.300 �. 
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