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INTRODUCCIÓ 

Una vegada completada la descripció de la situació actual i la diagnosi global dins del 
procés de l’Auditoria Ambiental s’inicia el procés d’elaboració de propostes de 
projectes i d’accions que formaran part del Pla d’Acció. 

Per a l’elaboració de les propostes d’actuació hem partit dels elements recollits a la 
diagnosi i hem proposat una o varies accions o projectes orientats a solucionar els 
problemes detectats. 

La metodologia de treball es basa en proposar actuacions que permetin resoldre els 
punts febles de cada àmbit d’anàlisi i millorar, si és possible, els punts forts que 
actualment té el municipi. L’objectiu és definir una estratègia cap a la sostenibilitat del 
municipi basada en els punts forts, que pugui aprofitar-se de les oportunitats i permeti 
afrontar les amenaces de l’entorn. 

El Pla d’Acció s’estructura en tres nivells de desenvolupament, ordenats de més 
general a més concret:  

− Línies estratègiques 

− Programes d’actuació 

− Propostes o projectes d’actuació 

Cada nivell està estructurat d’acord amb uns objectius concrets coherents amb el nivell 
de concreció que es pot demanar en cada cas.  

Els objectius de nivell estratègic estan orientats a marcar les fites a aconseguir 
marcant la filosofia i l’enfocament de la proposta, dins dels tres àmbits: ambiental, 
econòmic i social en què hem realitzat l’anàlisi. 

Els objectius dels programes d’actuació especifiquen i concreten molt més els 
objectius de qualitat, de reducció o d’acció que es volen aconseguir als diferents 
aspectes dins de cada àmbit d’actuació. 

Finalment els objectius de cada acció o projecte concreten les accions que es 
proposen per tal de millorar i aconseguir superar els punts febles detectats. 
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1.1 LÍNIES ESTRATÈGIQUES 

Dins del Pla d’Acció, les diferents actuacions que es poden plantejar s’agrupen o es 
distribueixen en diferents Línies Estratègiques marc, establertes a partir de cadascuna 
de les problemàtiques detectades en l’àmbit de la Diagnosi Global. 

Les Línies Estratègiques del Pla d’Acció són els grans eixos d’actuació a considerar 
per a la millora ambiental del municipi, que permetran progressar cap a un model de 
desenvolupament sostenible. 

1.2 PROGRAMES D’ACTUACIÓ 

Dintre de cadascuna de les línies estratègiques, les accions que es poden proposar 
responen a àmbits molt concrets i perfectament diferenciables. És per aquest motiu 
que s’estableix dintre de les línies estratègiques una distribució dels projectes en 
diferents Programes d’Actuació, en funció de la seva afinitat.  

Així, els Programes d’Actuació agrupen Accions que tenen un denominador comú 
concret, més enllà del que els permet figurar dintre d’una mateixa Línia Estratègica. 
Per exemple, aquelles accions d’una Línia Estratègica concreta que responguin a la 
reducció de consum energètic, s’agrupen en un mateix Programa d’Actuació. El fet que 
agrupem dins d’un mateix programa accions afins, permetrà fomentar les sinèrgies de 
la implementació conjunta d’aquestes. 

1.3 ACCIONS O PROJECTES 

Finalment, després de les Línies Estratègiques i els Programes d’Actuació, el Pla 
d’Acció Ambiental contempla el que s’anomena Accions o Projectes, que no són res 
més que totes aquelles actuacions concretes que s’han d’endegar per resoldre les 
mancances i problemàtiques detectades. 

Per facilitar la seva aplicació pràctica, les Accions han de descriure i concretar un 
seguit d’aspectes. A efectes pràctics, els continguts de cada Acció es presentaran en 
format de fitxes, en les quals trobarem els següents apartats: 

• Codi identificatiu. Cada acció del Pla té un codi associat, que conté el número 
identificador de la Línia Estratègica a la que pertany, seguit del número que fa 
referència al programa d’actuació en el que s’engloba i del número de la 
proposta en qüestió dintre d’aquest programa.  

Per exemple, l’acció 2.1.5. del Pla d’Acció Local de l’Auditoria fa referència 
l’acció número cinc del primer Programa d’Actuació (1) de la segona Línia 
Estratègica (2). 
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• Denominació de l’acció o projecte. Aquest apartat de la fitxa correspon a 
l’enunciat de l’acció en qüestió. 

• Objectiu: en el que s’exposa la finalitat de l’acció descrita  

• Descripció. L’apartat de descripció serveix per explicar el perquè de l’acció que 
es planteja i per detallar els seus objectius. 

• Projectes parcials a desenvolupar. Hi ha certes accions que precisen d’un 
seguit de projectes o actuacions parcials perquè es puguin concretar a la 
pràctica. 

• Prioritat: La prioritat de l’acció varia en funció de la importància que té per al 
municipi, no del temps en què s’ha d’implantar. La prioritat és una variable 
susceptible de canvi que es defineix conjuntament amb l’Ajuntament i les 
aportacions de la participació ciutadana, i que aquest pot redefinir si ho 
considera necessari. 

• Termini d’implantació: S’han de prioritzar les accions en funció de la seva 
importància per aconseguir els objectius plantejats a la Línia Estratègica a la que 
pertanyen. En aquest sentit, s’han establert tres nivells: a curt termini (C), a mig 
termini (M) i a llarg termini (LL). Això fa referència al termini d’execució en el 
que es proposa que es completi l’acció o projecte en qüestió. Així, considerem a 
curt el període de dos anys o menys, mig entre dos i cinc anys i llarg més de cinc 
anys. 

• Període d’execució: El període d’execució és el temps necessari per a la 
realització de l’acció un cop iniciada. S’estableix per a cada acció en dies, mesos 
o anys en funció de l’acció, i no estableix cap categorització com el termini 
d’implantació. 

• Promotors i responsables. Fa referència a les entitats implicades en l’execució 
de l’actuació. L’Ajuntament, com a entitat impulsora del Pla d’Acció Local, 
figurarà a totes les actuacions proposades, encara que en molts casos només 
cal que la promogui o doni suport a altres agents o administracions. 

• Sinèrgies. Aquest apartat recull les relacions de l’acció en qüestió amb altres 
accions o projectes, amb l’objectiu de tenir en compte aquestes sinèrgies a l’hora 
de dur a la pràctica les accions plantejades. 

• Estimació econòmica. És una estimació aproximada del pressupost que es 
requerirà per portar a terme l’actuació proposada. S’ha de tenir en compte que 
aquesta valoració planteja certes dificultats, especialment quan les actuacions no 
es poden concretar a nivell suficient com per pressupostar-les, o bé quan es 
tracta d’actuacions que es proposa executar a llarg termini. 
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• Indicador de seguiment. És la ratio que ens permet valorar de manera objectiva 
la implantació o execució de l’acció en qüestió. 

 

PLA D’ACCIÓ LOCAL DE SANT POL DE MAR 

LÍNIA 
ESTRATÈGICA 1  

PROGRAMA 1.1  

ACCIÓ 1.1.1  

TEMÀTICA:  
 

TIPOLOGIA: B4 
 

OBJECTIU: 
 

 
DESCRIPCIÓ:  
 

GRAU DE PRIORITAT:  SECTORS IMPLICATS:  
  

PERÍODE D’EXECUCIÓ:  
 

FONT DE FINANÇAMENT: 
 

TERMINI D’IMPLANTACIÓ: 
 

INDICADORS DE SEGUIMENT: 
 

ESTIMACIÓ DEL COST:  
 

 

INTERRELACIONS AMB ALTRES ACCIONS DEL PLA: 
 

RELACIÓ AMB ALTRES PLANS: 
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2 CONSIDERACIONS GENERALS 

En aquest apartat es recullen, com aspectes generals a considerar, els elements 
fonamentals que han de servir per fonamentar les línies estratègiques del Pla d’Acció. 

Podem considerar els grans objectius següents: 

• Avançar cap a la gestió sostenible dels recursos naturals del municipi: Sòl, 
aigües, espais naturals i zones litorals. 

• Establir criteris per a la revisió de l'Ordenació urbanística actual per millorar 
la qualitat de les zones urbanes. 

• Reduir la quantitat i millorar la gestió dels residus produïts 

• Promoure una gestió més eficient de l’aigua  

• Fer un ús més eficient de l’energia i afavorir la utilització d’energies 
renovables. 

• Millora en la gestió de la mobilitat sostenible. 

• Millorar la qualitat de vida i la seguretat de la població  

La gestió sostenible dels recursos naturals té com a objectiu aconseguir un 
desenvolupament econòmic i social que no es faci en detriment del medi ambient ni 
dels recursos naturals que són precisament un dels factors clau pel desenvolupament 
futur del municipi. Cal buscar l’equilibri entre les activitats de lleure, el 
desenvolupament econòmic i la protecció del medi natural que encara resta al 
municipi. 

Des del punt de vista urbanístic és necessari un nou Pla General d’Ordenació Urbana. 
Aquesta necessitat es fonamenta tant en el canvi de filosofia de planificació territorial 
que es desprèn de les diferents actuacions que s’han de recollir a l’Auditoria, com de la 
necessitat de revisar el planejament actual amb motiu de l’aprovació de la nova Llei 
d’urbanisme a Catalunya, el Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner, així com 
altres normatives supramunicipals. És una bona ocasió per marcar les línies d’actuació 
futura de disseny de la ciutat, que creiem han d’anar orientades a aconseguir a lligar 
els diferents nuclis que conformen Sant Pol de Mar. Des del punt de vista urbà en 
primer terme és fonamental lligar els Garrofers i la zona de l’Hotel, localitzant 
equipaments i espais lliures, de forma que passi a ser un nexe d’unió entre ambdós 
espais i un centre de gravetat futur del municipi. S’ha de preservar la situació de 
diversos àmbits del sòl no urbanitzables (Vall de Golinons, la franja central per sota 
l’autopista...) i finalment s’ha de pensar en quina és la previsió futura dels nuclis de 
Bellavista i Bellaguarda. 
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També cal considerar la rehabilitació urbanística i millora del paisatge urbà del casc 
antic, la preservació dels seus valors i la reducció del trànsit de vehicles pels seus 
carrers, aspectes lligats a la millora de la mobilitat i transformació del comerç. 

Des del punt de vista ambiental els esforços han d’anar dirigits a diferents qüestions 
bàsiques: Preservar els espais naturals que encara hi ha al municipi, dotar-se de 
zones verdes al casc antic i a les urbanitzacions, endegar accions encaminades a 
facilitar la mobilitat en bicicleta i a peu dins del municipi i millorar el servei de transport 
públic interurbà, millorar la gestió dels residus i la distribució i el consum d’aigua i 
endegar accions per aprofitar les possibilitats que brinden les energies renovables al 
municipi.  

A partir de la consideració “el turisme i els serveis associats com a principal motor 
econòmic del municipi”, cal pensar en posar en marxa altres tipus de turisme 
orientats a allargar la temporada, millorar la qualitat i incrementar els ingressos. Els 
objectius que es pretén prioritzar son els següents: 

• Garantir la sostenibilitat de les activitats turístiques, fent un ús adient dels 
recursos naturals i fomentant la sensibilització i pautes de conducta adients. 

• Millorar la competitivitat del sector mitjançant l’increment en la qualitat dels 
serveis turístics, especialment pel que fa a la informació, l’acolliment i els 
equipaments. 

Pel que fa al turisme residencial es tracta d’aprofitar el fet que hi ha una població molt 
important que té a Sant Pol de Mar una segona residència (diverses urbanitzacions) 
per tal que es decideixin a viure períodes llargs de l’any al municipi. Per fer el pas ja 
disposen dels elements més importants: habitatge, qualitat del paisatge i condicions 
meteorològiques. Cal afavorir que també disposin dels serveis de manteniment de 
l’habitatge i dels serveis sanitaris i d’assistència adients. Finalment l’existència del 
camp de golf, de l'oferta comercial i d’hosteleria complementen perfectament el 
creixement d’aquest turisme. 

Un altre objectiu és la revitalització del sector comercial i aconseguir que Sant Pol de 
Mar disposi d’una activitat comercial potent. Un primer pas és la revitalització del 
comerç del Casc Antic, basat en la remodelació urbanística i peatonalitzacio dels 
carrers, fent d’aquesta àrea una zona atractiva de passeig i compres. 

Finalment i pel que fa a l'agricultura representa un element estratègic per a la 
preservació dels sistemes naturals. El pagès vetlla per a la conservació del sòl i les 
àrees rurals. És desitjable la consecució d’un equilibri entre l’agricultura, altres formes 
de desenvolupament rural i els recursos naturals tant des d'una perspectiva de 
sostenibilitat ambiental com des del punt de vista de la diversificació econòmica de la 
vila. 
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3 ESTRUCTURA I CONTINGUTS DEL PLA D’ACCIÓ LOCAL 

La fase de Diagnosi de l’Auditoria Ambiental Municipal de Sant Pol de Mar, ha dut a 
terme una anàlisi exhaustiva de quina és la realitat ambiental del municipi, estudiant 
aspectes com el planejament urbanístic, els sistemes naturals, l’educació ambiental, el 
consum i sanejament de l’aigua, el consum de l’energia, la producció, gestió i 
tractament dels residus o les emissions contaminants a l’atmosfera.  

La Diagnosi ens permet, doncs, obtenir una imatge molt aproximada de quines són 
les principals problemàtiques ambientals que pateix el municipi. És a partir de la 
Diagnosi, per tant, que podem establir les actuacions necessàries per solucionar les 
deficiències i mancances detectades. 

En aquest sentit, el Pla d’Acció Local concreta, un conjunt d’actuacions orientades a 
la millora ambiental del municipi i a la consecució dels objectius del desenvolupament 
sostenible. 

Els continguts del Pla d’Acció Local són, doncs, els següents: 

 
PLA D’ACCIÓ LOCAL DE SANT POL DE MAR 
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3.1 LÍNIES ESTRATÈGIQUES 

Les línies estratègiques que es recullen al Pla d’Acció son les següents: 

1) Ordenar el territori amb criteris de sostenibilitat. 

2) Conservar i gestionar els espais i recursos naturals del municipi. 

3) Millorar la gestió dels residus, l’aigua i l’energia a nivell global per a tots els 
sectors de Sant Pol de Mar. 

4) Sant Pol de Mar, treballant per a un medi urbà de qualitat. 

5) Compatibilitzant el desenvolupament de les activitats amb els principis 
bàsics de la sostenibilitat. 

6) Millorar la coordinació interna de l’Ajuntament, integrant-li el vector 
ambiental. 

7) Implicar els ciutadans i als agents socials i econòmics en el 
desenvolupament sostenible. 

 

Ordenar el territori amb criteris de sostenibilitat. 

Integrar el concepte de sostenibilitat dins l’ordenació territorial. 

 

Conservar i gestionar els espais i recursos naturals del municipi. 

Sant Pol de Mar disposa dins del seu terme municipal d’espais naturals valuosos (Vall 
de Golinons), tant pel que fa a la biodiversitat com pel paisatge o el lleure. En aquesta 
línia estratègica es pretén facilitar la gestió sostenible dels espais agrícoles i forestals 
així com promoure la recuperació dels espais fluvials. L’objectiu és avançar cap a la 
recuperació, conservació i protecció dels sistemes agrícoles, forestals i fluvials. 

Es tracta d’identificar els sistemes naturals que formen part del municipi, establint els 
criteris per tal de fomentar la seva conservació i mantenir la connectivitat territorial. les 
accions contingudes dins d’aquesta línia estratègica buscaran la 
recuperació,conservació i protecció dels sistemes agrícoles, forestals i fluvials. 
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Millorar la gestió dels residus, l’aigua i l’energia a nivell global per a tots 
els sectors de Sant Pol de Mar. 

Aquesta línia estratègica està orientada tant a la reducció dels residus que es 
produeixen, a l’estalvi de matèries primeres, la reducció de contaminants i la millora 
dels processos de producció, com als usos més eficients de l’aigua i l’energia així com 
a la introducció de les energies renovables al municipi. 

Són objectius d’aquesta línia: 

a) Reduir la quantitat i millorar la gestió dels residus produïts amb la voluntat que 
aquesta sigui més eficient. 

b) Fer un ús més eficient de l’energia.  

c) Promoure l’ús de les energies renovables. 

d) Promoure una gestió més eficient de l’aigua. 

 

Sant Pol de Mar treballant per a un medi urbà de qualitat. 

Entre les qüestions tractades per aquesta línia estratègica es troba la planificació de la 
mobilitat del municipi segons criteris de sostenibilitat, que permetin avançar en 
l’assoliment d’un medi de major qualitat. La reflexió sobre els problemes de mobilitat 
als que s’enfronta el municipi permetrà avançar cap a l’adopció de mesures que un 
cop aplicades, tindran un efecte positiu sobre el medi urbà.   

Entre els temes que es tractaran en aquesta línia es troben tant la promoció del 
transport públic com la mitigació dels efectes acústic i atmosfèrics de la mobilitat del 
municipi. 

 
Compatibilitzant el desenvolupament de les activitats amb els principis 
bàsics de la sostenibilitat. 

La línia estratègica incorporarà un seguit d’actuacions l’objectiu de les quals serà 
aconseguir la compatibilitat de les activitats amb el desenvolupament sostenible. es 
tractarà de reduir els impactes produïts per les activitats econòmiques aplicant un 
seguit de criteris i incrementant el control ambiental que es fa d’aquestes. 
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Millorar la coordinació interna de l’Ajuntament, integrant-li el vector 
ambiental. 

En aquesta línia estratègica es pretén dotar l’organització municipal de les eines 
adients per servir de motor a la implantació de l’Agenda 21. Introdueix criteris de 
sostenibilitat i transversalitat en l’estructura organitzativa de l’Ajuntament i els projectes 
i plans municipals. S’avançarà cap a una major coordinació en les qüestions 
ambientals. 

L’objectiu bàsic d’aquesta línia estratègica és integrar les qüestions ambientals en 
l’organització interna de l’Ajuntament i els projectes municipals.  

 

Implicar els ciutadans i als agents socials i econòmics en el 
desenvolupament sostenible. 

Dins del procés de l’Agenda 21 el canvi d’hàbits i costums ha de comptar amb la 
participació activa dels ciutadans que només serà possible si som capaços de 
conscienciar-nos de la necessitat dels canvis i la seva oportunitat. Això serà possible 
mitjançant campanyes informatives, de sensibilització, d’educació  i d’establiment de 
sistemes de participació que garanteixin una acceptació majoritària de les decisions 
adoptades.  

Aquesta línia estratègica es centra en el foment de la participació activa del ciutadà, la 
millora de la informació i educació ambiental com a eines importants per a vehicular el 
desenvolupament sostenible de la ciutat i l’establiment de canals de comunicació 
permanent entre l’administració i la societat civil. 

L’objectiu és fer arribar al vilatà la informació i educació ambiental necessària per 
fomentar la seva responsabilització. 
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3.2  PROGRAMES D’ACTUACIÓ / ACCIONS 

Les grans Línies Estratègiques i els corresponents Programes d’Actuació que es 
plantegen en el marc de l’Avanç-esborrany del Pla d’Acció Local de Sant Pol de Mar 
són els següents: 

Línia Estratègica 1: “Ordenar el territori amb criteris de sostenibilitat”. 

 PROGRAMA D’ACTUACIÓ 1.1.: Planejament urbanístic sostenible. 

 PROGRAMA D’ACTUACIÓ 1.2.: Incorporació de requeriments ambientals en 
les intervencions urbanístiques municipals. 

 PROGRAMA D’ACTUACIÓ 1.3.: Millora del sòl urbà existent 

 PROGRAMA D’ACTUACIÓ 1.1.: Planejament urbanístic sostenible. 

Objectiu:  introducció d’aspectes ambientals dins el planejament municipal. 

Descripció: En aquest programa es recullen les actuacions generals orientades 
a incloure aspectes ambientals dins de la revisió endegada del Planejament 
Municipal. 

Accions o projectes proposades 

1.1.1 Adaptar el  nou planejament a la Llei d’Urbanisme i al PDUSC1 

1.1.2 Incorporar en el planejament general els espais naturals que fan la funció 
de connectors biològics 

1.1.3 Preveure la inclusió de l’espai de la Vall de Golinons dins de les zones del 
PEIN, i en cas que aquesta no sigui efectiva, procurar dotar l’espai d’un 
grau de protecció especial, comptant amb els veïns i els propietaris. 

1.1.4 Prioritzar els valors ambientals de la Vall de la Murtra en la futura 
ordenació urbanística 

1.1.5 Elaborar una normativa urbanística detallada dels espais agrícoles i 
forestals 

1.1.6 Establir criteris i incrementar el control sobre els aspectes i impactes 
ambientals, econòmics i socials generats pels nous desenvolupaments 
urbans 

1.1.7 Integrar criteris de mobilitat sostenible dins el planejament i els nous 
desenvolupaments previstos. 

                                                 
1 Pla Director Urbanístic Costaner 
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 PROGRAMA D’ACTUACIÓ 1.2.: Incorporació de requeriments ambientals 
en les intervencions urbanístiques municipals 

Objectiu:  Disseny de l’anàlisi ambiental dins de les actuacions damunt del 
territori 

Descripció: Amb aquest programa es pretén evitar els desenvolupaments sense 
ponderar aspectes ambientals en el seu desenvolupament 

Accions o projectes proposades 

1.2.1. Promoure creixements urbanístics amb una major barreja d’usos per 
diversificar l’oferta d’habitatge i les oportunitats d’ocupació 

1.2.2. Determinar i aplicar criteris d’edificació sostenible per a totes 
construccions  

1.2.3- Aplicar els criteris de sostenibilitat en el disseny i l’enjardinament d’espais 
públics 

 PROGRAMA D’ACTUACIÓ 1.3.: Millora del sòl urbà existent 

Objectiu:  Treballar per aconseguir un millora qualitativa del sòl urbà actual 

Descripció: Desenvolupar uns espais dins de sòl urbà que permetin un 
esponjament, així com certs espais d’interrelacio ciutadana. Tot 
millorant els serveis actuals 

Accions o projectes proposades 

1.3.1. Adequar nous espais verds amb ús social, de manera que es garanteixi 
l’esponjament territorial. 

1.3.2.- Millora de la urbanització i la dotació de serveis a les urbanitzacions i 
altres desenvolupaments recents del municipi 
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Línia Estratègica 2: “Conservar i gestionar els espais i recursos naturals del 
municipi”.

 PROGRAMA D’ACTUACIÓ 2.1.: Conservar, promocionar i potenciar (qualitat, 
neteja i control) dels espais naturals existents. 

 PROGRAMA D’ACTUACIÓ 2.2.: Promocionar i fomentar l’activitat agrícola 
local. 

 PROGRAMA D’ACTUACIÓ 2.3.: Millora del coneixement i control de recursos 
hídrics. 

 PROGRAMA D’ACTUACIÓ 2.4.: Impulsar actuacions de recuperació i 
protecció integral dels ecosistemes fluvials 

 PROGRAMA D’ACTUACIÓ 2.5.: Protecció i gestió dels sistemes naturals 
costaners 

 PROGRAMA D’ACTUACIÓ 2.1.: Conservar, promocionar i potenciar 
(qualitat, neteja i control) dels espais naturals existents. 

Objectiu:  Dotar de protecció als espais naturals existents. 

Descripció: En aquest programa es recullen les actuacions generals orientades 
a facilitar la conservació i potenciació dels espais naturals del 
municipi, que van des de la neteja dels punts d’abocament fins a la 
recuperació dels itineraris i camins rurals. 

Accions o projectes proposades 

2.1.1.- Inventari dels elements a protegir.-Catàleg del Patrimoni Natural- 

2.1.2.- Incrementar el control sobre els punts d’abocament incontrolat de residus, 
sobretot en les zones forestals i espais agrícoles  

2.1.3.- Vigilància i control del desenvolupament d’activitats no permeses en sòl no 
urbanitzable  

2.1.4.- Actualització i difusió de la guia d’itineraris pel Centre Excursionista de Sant 
Pol. 

2.1.5.- Gestionar les zones forestals properes a les urbanitzacions, per prevenir el 
risc d’incendi. 
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 PROGRAMA D’ACTUACIÓ 2.2.: Promocionar i fomentar l’activitat agrícola 
local. 

Objectiu:  Facilitar la continuació de l’activitat agrícola al municipi. 

Descripció: Amb aquest programa es pretén evitar la desaparició de les 
activitats agrícoles, que es troben en decadència des de mitjans del 
segle XX. 

Accions o projectes proposades 

2.2.1. Elaborar un pla sobre el sòl agrícola 

2.2.2-.Definir les eines que protegeixin l’activitat agrícola i promoguin la seva 
revitalització 

 

 PROGRAMA D’ACTUACIÓ 2.3.: Millora del coneixement i control de 
recursos hídrics. 

Objectiu:  Millorar el coneixement que es té de les ieres del municipi. 

Descripció: La manca de control respecte l’estat en què es troben les rieres que 
conformen la xarxa hídrica municipal, ha multiplicat l’efecte negatiu 
sobre el medi hídric. Un major coneixement de cadascuna 
d’aquestes permetrà plantejar actuacions de millora.  

Accions o projectes proposades 

2.3.1. Elaborar una diagnosi sobre la xarxa hidrològica del municipi. 

2.3.2. Projecte de restauració de la vegetació de ribera 

2.3.3. Programa de neteja de residus i manteniment de les rieres 

 PROGRAMA D’ACTUACIÓ 2.4.: Impulsar actuacions de recuperació i 
protecció integral dels ecosistemes fluvials 

Objectiu:  Afavorir la recuperació dels cursos fluvials. 

Descripció: La llera del riera de Sant Pol ha estat modificada els darrers anys de 
forma que actualment està degradada; amb aquesta actuació es 
proposa la seva recuperació. El programa abasta el conjunt de les 
rieres de Sant Pol que en els darrers anys han patit importants 
processos de degradació. 

Accions o projectes proposades 

2.4.1. Col·laborar en coordinació amb els municipis veïns per establir estratègies 
d’actuació a nivell territorial 

2.4.2.  Estudiar la protecció de l’espai de Roca Grossa com a connector biològic 
amb la Vall de Golinons. 
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 PROGRAMA D’ACTUACIÓ 2.5.: Protecció i gestió dels sistemes naturals 
costaners 

Objectiu:  Establir i assegurar els criteris i mecanismes adients per a la 
protecció del sistema costaner de Sant Pol de Mar. 

Descripció: Es tracta de preservar els valors ambientals del sistema costaner, 
enfront la pressió a la que es veu sotmesa aquesta franja de 
terriotori i compatibilitzar el seu ús amb la conservació, mitjançant 
l’establiment d’un seguit de criteris ambientals i la realització d’un 
conjunt d’actuacions.  

Accions o projectes proposades 

2.5.1.-Ampliar la parcel·la de vegetació dunar protegida i incrementar les 
campanyes d’educació ambiental sobre la mateixa 

2.5.2.- Implantar un Sistema de gestió de Qualitat o Medi Ambient a les platges 

2.5.3.- Fer actuacions per retirar les edificacions en DPMT i recuperar l’espai de 
la platja 

2.5.4.-Incloure criteris ambientals en el Pla d’Usos de les Platges 

2.5.5.-Construir camins de ronda i passeigs que milloraran l’accessibilitat a les 
platges  

2.5.6.-Protegir la zona de l’alguer de Posidònia 
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Línia Estratègica 3: “Assolir un medi urbà de qualitat”. 

 PROGRAMA D’ACTUACIÓ 3.1.:  Endegar la transició cap a una mobilitat 
sostenible: pacificació del trànsit, accessibilitat, transport públic,...  

 PROGRAMA D’ACTUACIÓ 3.2.:  Fomentar l’ús de mitjans de transport 
alternatius al vehicle privat.  

 PROGRAMA D’ACTUACIÓ 3.3.:  Descongestionar el centre urbà del trànsit de 
vehicles i promoure altres hàbits de mobilitat.  

 PROGRAMA D’ACTUACIÓ 3.4.:  Millora de la qualitat acústica i de l’aire  

 PROGRAMA D’ACTUACIÓ 3.1.:  Endegar la transició cap a una mobilitat 
sostenible: pacificació del trànsit, accessibilitat, transport públic,...  

Objectiu:  Millorar la mobilitat i l’accessibilitat del municipi 

Descripció: Amb aquest programa es pretén reordenar la via pública, incidint en 
el trànsit de vehicles i en la mobilitat dels vianants. Tot plegat per 
aconseguir que la qualitat dels espais públics vagi en augment. 

Accions o projectes proposades 

3.1.1.- Eliminació de barreres arquitectòniques 

3.1.2.- Promoure la implantació d’elements per a la pacificació del  trànsit (N-II) 

3.1.3.- Incrementar els controls sobre els estacionaments en zones prohibides i 
velocitats  

3.1.4.-Programar l’aplicació del Pla d’Accessibilitat i Mobilitat. 
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 PROGRAMA D’ACTUACIÓ 3.2.:  Fomentar l’ús de mitjans de transport 
alternatius al vehicle privat.  

Objectiu:  Reduir l’ús dels cotxes en els desplaçaments al municipi. 

Descripció: L’ús del vehicle privat dins dels desplaçaments interiors del municipi 
és molt elevat; amb aquest programa es pretén reduir l’ús del cotxe i 
afavorir la utilització de transports alternatius més sostenibles. 

Accions o projectes proposades 

3.2.1.-Estudiar la implantació del carril bici en les noves actuacions sobre el 
territori  

3.2.2.- Potenciar la creació de camins escolars segurs 

3.2.3.- Mantenir conjuntament amb els municipis veïns un autobús que connecti 
amb l’Hospital de Calella i Renfe 

3.2.4.- Augmentar la freqüència de pas dels trens 

 

 PROGRAMA D’ACTUACIÓ 3.3.:  Descongestionar el centre urbà del 
trànsit de vehicles i promoure altres hàbits de mobilitat.  

Objectiu:  Dotar dels aparcaments necessaris a la perifèria del centre urbà i 
peatonalitzar-lo. 

Descripció: Atenent les característiques dels carrers del nucli antic, l’orografia i 
altres propostes que sorgeixen tant del pla de mobilitat, com del 
present document es proposa previ a qualsevol intervenció dotar de 
zones d’estacionament perifèric que donin servei a l’actual nucli 
antic. Posteriorment caldrà endegar progressivament les actuacions 
per peatonalitzar el centre. 

Accions o projectes proposades 

3.3.1.-Dotar a l’entorn del nucli urbà de zones d’aparcament per tal de reduir el 
futur dèficit de places 

3.3.2.- Creació de zones de vianants i prioritat invertida 

3.3.3.-Fomentar l’ús del vehicle compartit 

3.3.4.-Instal·lar senyalítica sobre la ubicació dels aparcaments públics  

3.3.5.-Fomentar itineraris alternatius per evitar el nucli urbà 
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 PROGRAMA D’ACTUACIÓ 3.4.:  Millora de la qualitat acústica i de l’aire  

Objectiu:  Minimitzar els efectes que la mobilitat genera. 

Descripció: Aquest programa recull les accions per incrementar el control de la 
qualitat atmosfèrica i acústica i aplicar les mesures necessàries per 
a la disminució de l’impacte que provoquen actualment.  

Accions o projectes proposades 

3.4.1.- Instal·lació periòdica de la Unitat Mòbil de control de la qualitat atmosfèrica 

3.4.2.- Definir l’emplaçament definitiu de les antenes de radiocomunicació 

3.4.3.- Instar a les administracions responsables a l’aplicació de mesures per a la 
reducció de l’impacte acústic produït per la N-II i la C-32 

3.4.4.- Campanya de control de soroll en vehicles  
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Línia Estratègica 4: “Millora de la gestió dels residus, l’energia i l’aigua”. 

 PROGRAMA D’ACTUACIÓ 4.1.:  Fomentar la minimització, ampliació i 
consolidació de les recollides selectives i específiques  

 PROGRAMA D’ACTUACIÓ 4.2.:  Introducció de criteris respecte la utilització 
de les diferents fonts energètiques a la vila  

 PROGRAMA D’ACTUACIÓ 4.3.: Promoure una gestió integral del cicle de 
l’aigua / millora del servei d’abastament i sanejament  

 PROGRAMA D’ACTUACIÓ 4.1.:  Fomentar la minimització, ampliació i 
consolidació de les recollides selectives i específiques  

Objectiu:  Millorar la gestió dels residus produïts en el municipi. 

Descripció: Al llarg dels últims anys, els residus han esdevingut un problema 
d’importants repercusions. Enfront la dispersió repsecte les 
competències sobre la gestió i la incapacitat per donar un servei 
adequat a la producció real de residus, aquest programa contempla 
les accions necessàries per a millora en la gestió de residus.  

Accions o projectes proposades 

4.1.1.- Elaborar un Pla de Gestió de Residus Municipals 

4.1.2.- Adequar les freqüències de les recollides de residus durant el període 
estival  

4.1.3.- Campanya de divulgació del servei de  recollida de restes vegetals. 

4.1.4.-Incrementar el control sobre els residus d’enderrocs i  runes 

4.1.5.-Oferir un servei de recollida selectiva als productors singulars (restaurants, 
bars,botigues,... 

4.1.6.- Implantar la recollida selectiva de matèria orgànica 

4.1.7.-Elaborar un protocol de funcionament de la nova deixalleria 
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 PROGRAMA D’ACTUACIÓ 4.2.:  Introducció de criteris respecte la 
utilització de les diferents fonts energètiques a la vila  

Objectiu:  Diversificar les fonts energètiques afavorint la incorporació 
d’energies renovables.  

Descripció:  El consum energètic actual, no contempla el subministre per fonts 
renovables, aixi com tampoc fomenta una utilització rcional dels 
recursos energètics. Les actuacions recollides en aquest programa 
tenen per objecte el foment d’un consum racional a nivell domèstic, 
la promoció de les energies renovables i el control i disminució de la 
despesa energètica realitzada pel sector municipal. 

Accions o projectes proposades 

4.2.1.- Assessorament sobre l’aplicació de mesures per a l’estalvi i eficiència 
energètiques. 

4.2.2.-Promocionar la utilització d’altres fonts energètiques amb menor impacte 
ambiental 

4.2.3.- Aplicar un sistema de control del consum energètic municipal 

4.2.4.- Elaborar un Pla Director de l’enllumenat públic 

4.2.5.- Instar la Generalitat a que es soterrin les línies d’alta i mitja tensió en zones 
urbanes 

 PROGRAMA D’ACTUACIÓ 4.3.: Promoure una gestió integral del cicle de 
l’aigua / millora del servei d’abastament i sanejament  

Objectiu:  millorar el cicle de l’aigua en el municipi 

Descripció: Caldrà estudiar tant la xarxa d’abastament com la de sanejament per 
tal de millorar el servei prestat als ciutadans. D’altra banda es 
promou la reducció de consum reutilitzant les aigües de depuradora i 
emprant sistemes de reg més eficients 

Accions o projectes proposades 

4.3.1.-Fer el seguiment de l’aplicació del Pla Director de la xarxa d’abastament  

4.3.2.- Fer un estudi que resolgui els problemes de talls d’aigua a l’estiu. 

4.3.3.- Incrementar el control de les captacions d’aigua subterrànies, per detectar 
les que no disposen d’autorització. 

4.3.4.- Redactar un Pla Director de la xarxa de sanejament. 

4.3.5.- Fer el seguiment del funcionament de la depuradora mitjançant els 
informes mensuals emesos per l’empresa gestora 

4.3.6.- Solucionar els problemes de sobreeiximent del col·lector de la riera de Sant 
Pol a la depuradora 
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4.3.7.- Aprofitament de les aigües depurades o pluvials per al reg de jardins 
públics i privats i per a la neteja viària 

4.3.8.- Promocionar l’estalvi d’aigua en el reg de jardins privats  

4.3.9.- Utilitzar vegetació autòctona adequada al clima mediterrani en jardins 
públics i fomentar-la en els privats 
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Línia Estratègica 5: “Compatibilitzar el desenvolupament de les activitats 
amb els principis de sostenibilitat ”. 

 PROGRAMA D’ACTUACIÓ 5.1:  Promoció integrada i transversal de l’oferta 
turística, comercial, cultural i arquitectònica que ofereix el municipi  

 PROGRAMA D’ACTUACIÓ 5.2:  Controlar les activitats econòmiques que es 
realitzen en el municipi 

 PROGRAMA D’ACTUACIÓ 5.1:  Promoció integrada i transversal de 
l’oferta turística, comercial, cultural i arquitectònica que ofereix el 
municipi  

Objectiu:  Fomentar el turisme sostenible en el municipi 

Descripció:  Diversificar l’oferta turística del municipi i establir els criteris per 
assegurar que aquesta sigui compatible amb els principis de 
sostenibilitat.  

Accions o projectes proposades 

5.1.1 Foment de les bones pràctiques ambientals en càmpings, allotjaments i 
restauració 

5.1.2 Promoure la creació de nous itineraris que integrin l’activitat agrícola 
tradicional del municipi i donin a conèixer la importància d’aquesta 

5.1.3 Promoció de valors naturals i patrimonials en els establiments hotelers, 
mitjançant fulletons o informadors  

5.1.4 Redimensionament dels serveis del municipi per donar cobertura als 
creixements poblacionals experimentats en els darrers anys  

 

 PROGRAMA D’ACTUACIÓ 5.2:  Controlar les activitats econòmiques que 
es realitzen en el municipi 

Objectiu:  Augmentar el control ambiental de les activitats 

Descripció: .incrementar el control ambiental de les activitats econòmiques del 
conjunt del municipi  i proporcionar el marc en el que dur-lo a terme 
de forma senzilla i efectiva 

Accions o projectes proposades 

5.2.1 Promoure la creació de l’agrupació d’empresaris del polígon industrial 

5.2.2 Integrar en el cens d’activitats actual la informació ambiental de les 
activitats 
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5.2.3 Elaborar un Pla Bàsic d’Emergència Municipal 

5.2.4 Facilitar el trasllat fora de la zona urbana de les activitats industrials que 
poden ocasionar molèsties 

5.2.5  Augmentar el control de les activitats il·legals o inadequades en Sòl No 
Urbanitzable 
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Línia Estratègica 6: “Millora de la Gestió Ambiental municipal ”. 

 PROGRAMA D’ACTUACIÓ 6.1:  Integrar la transversalitat de les qüestions 
mediambientals a l’estructura de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar (incorporar 
la sostenibilitat a tots els projectes, plans polítics i activitats de l’ens local) 

 PROGRAMA D’ACTUACIÓ 6.2:  Treballar per a una nova concepció 
d’organització interna de l’Ajuntament per la concreció,  impulsió, aplicació i 
gestió de les polítiques ambientals 

 PROGRAMA D’ACTUACIÓ 6.3:  Millorar la sostenibilitat dels recursos 
municipals 

 PROGRAMA D’ACTUACIÓ 6.1:  Integrar la transversalitat de les 
qüestions mediambientals a l’estructura de l’Ajuntament de Sant Pol de 
Mar (incorporar la sostenibilitat a tots els projectes, plans polítics i 
activitats de l’ens local) 

Objectiu:  Incorporar el criteri de sostenibilitat a les activitats que desenvolupi 
l’Ajuntament. I reduir progressivament l’impacte ambiental dels 
edificis públics, millorant l’eficiència en l’ús dels recursos naturals i 
reduint la producció de residus. 

Descripció: . En aquest programa es recullen les actuacions dissenyades sobre 
l’estructura i els procediments de gestió municipal per tal que 
l’Ajuntament de Sant Pol de Mar incorpori els criteris de sostenibilitat 
com a una nova eina de gestió pel futur. 

Dins d’aquest programa s’inclou el Pla d’Ambientalització amb l’objectiu de reduir 
progressivament l’impacte ambiental del sector de la construcció i en 
concret dels edificis públics de Sant Pol de Mar. 

Accions o projectes proposades 

6.1.1 Implantar un sistema de gestió ambiental a  les dependències, 
instal·lacions i edificis municipals. 

6.1.2 Sotmetre a avaluació ambiental els projectes amb major incidència per al 
municipi, tot i que des del punt de vista legal no sigui necessari. 

6.1.3 Elaboració i aplicació d’un Pla d’Ambientalització dels edificis públics de 
Sant Pol de Mar  

6.1.4 Ambientalització de les festes majors i de carrer, i realització d’activitats de 
caire ambiental  

6.1.5 Redacció d’ordenances que regulin aspectes ambientals  
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 PROGRAMA D’ACTUACIÓ 6.2:  Treballar per a una nova concepció 
d’organització interna de l’Ajuntament per la concreció,  impulsió, 
aplicació i gestió de les polítiques ambientals 

Objectiu:  Dotar-se d’una nova eina organitzativa per impulsar les polítiques 
ambientals. 

Descripció: Amb aquest programa es pretén que el medi ambient disposi a 
l’Ajuntament d’una estructura organitzativa pròpia i separada de la 
resta de serveis per tal d’impulsar les polítiques ambientals. 

Accions o projectes proposades 

6.2.1 Definir l’organigrama i establir les competències i funcions. 

6.2.2 Promoure la creació de l’Àrea de Territori, que coordini les regidories amb 
competències sobre el medi ambient  

6.2.3 Incrementar el pressupost dedicat a medi ambient 

 PROGRAMA D’ACTUACIÓ 6.3:  Millorar la sostenibilitat dels recursos 
municipals 

Objectiu:  Dotar-se d’eines que incorporin criteris ambientals durant el seu 
desenvolupament. 

Descripció: En aquest programa es pretén planificar eines per a la gestió 
municipal que incorporin criteris ambientals per a la millora de la 
sostenibilitat en la gestió municipal. 

Accions o projectes proposades 

6.3.1 Introducció de criteris ambientals en la compra de productes. 

6.3.2 Incorporar criteris de respecte al medi ambient i responsabilitat social 
corporativa als plecs de condicions que regulen les relacions de les 
empreses i l’Ajuntament 

6.3.3 Incrementar el control i seguiment sobre les concessions i empreses que 
realitzen serveis per a l’Ajuntament 
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Línia Estratègica 7: “Implicació dels ciutadans i agents en el procés de 
desnvolupament sostenible ”. 

 PROGRAMA D’ACTUACIÓ 7.1:  Consolidar el procés d’Agenda 21 

 PROGRAMA D’ACTUACIÓ 7.2:  Promoure la informació, educació i 
comunicació ambientals 

 PROGRAMA D’ACTUACIÓ 7.1:  Consolidar el procés d’Agenda 21 

Objectiu:  Promoure la continuïtat en el temps del procés d’Agenda 21. 

Descripció: Aquest programa recull les accions necessàries per a que lel procés 
d’Agenda 21 pugui retroalimentar-se i actualitzar-se de forma 
continua mitjançant les aportacions de la participació ciutadana i les 
administracions implicades. 

Accions o projectes proposades 

7.1.1 Promoure la participació de les entitats de caire ambiental i del Consell de 
Municipal en la gestió ambiental del municipi i l’Agenda 21 

7.1.2 Crear una pàgina web permanent sobre l’Agenda 21 

7.1.3 Crear l’Oficina de l’Agenda 21 Local 

 PROGRAMA D’ACTUACIÓ 7.2:  Promoure la informació, educació i 
comunicació ambientals 

Objectiu:  Sistematitzar, en el marc de l’Agenda 21, l’educació i comuniciació 
ambientals . 

Descripció: Es tracta d’assegurar la transparència respecte els temes 
ambientals i la difusió local de tota aquella informació relacionada 
amb el medi ambient. 

Accions o projectes proposades 

7.2.1 Organitzar i dissenyar la política marc d’educació ambiental de 
l’Ajuntament. 

7.2.2 Augmentar la difusió de la informació lligada al medi ambient i el 
desenvolupament sostenible per part de l’ajuntament. 

7.2.3 Potenciar i incrementar les línies d’actuació d’educació ambiental 
adreçades als centres docents del municipi 
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AUDITORIA AMBIENTAL DE SANT POL DE MAR 

PLA D’ACCIÓ  
 

El Pla d’Acció Local assigna una despesa econòmica a cada acció, estableix prioritats i 
defineix agents i Ens implicats. Així mateix, contempla una classificació de les accions 
plantejades, per ordre de prioritat, i un programa d’aplicació del propi Pla. 

Un cop concretat a nivell tècnic i validat per la pròpia Comissió Tècnica 
Interdepartamental del propi Ajuntament i per la ciutadania en general a través del 
Fòrum Ambiental, el Pla d’Acció Local s’ha de sotmetre, en darrera instància, a 
l’aprovació en sessió plenària de l’Ajuntament. 
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AUDITORIA AMBIENTAL DE SANT POL DE MAR 

PLA D’ACCIÓ  
 

4 FITXES DE LES ACCIONS I PROJECTES 
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AUDITORIA AMBIENTAL DE SANT POL DE MAR 

PLA D'ACCIÓ LOCAL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LÍNIA ESTRATÈGICA 1: Ordenar 
el territori amb criteris de 

sostenibilitat 
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AUDITORIA AMBIENTAL DE SANT POL DE MAR 

PLA D'ACCIÓ LOCAL 
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AUDITORIA AMBIENTAL DE SANT POL DE MAR 

PLA D'ACCIÓ LOCAL 
 

PROGRAMA D’ACTUACIÓ 1.1: PLANEJAMENT 
URBANÍSTIC SOSTENIBLE  
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AUDITORIA AMBIENTAL DE SANT POL DE MAR 

PLA D'ACCIÓ LOCAL 
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AUDITORIA AMBIENTAL DE SANT POL DE MAR 

PLA D'ACCIÓ LOCAL 
 
 
 

 

PLA D’ACCIÓ LOCAL DE SANT POL DE MAR 

LÍNIA ESTRATÈGICA 1 Ordenar el territori amb criteris de sostenibilitat 

PROGRAMA 1.1 Planejament Urbanístic Sostenible 

ACCIÓ 1.1.1 Adaptar el nou planejament a la Llei d’Urbanisme i al PDUSC1

TEMÀTICA:  
Planejament urbanístic i usos del sòl 

TIPOLOGIA: B4 
Plans urbanístics i sectorials 

OBJECTIU: 
 
Ordenar el territori amb criteris urbanístics sostenibles 
 
DESCRIPCIÓ:  

La redacció del planejament urbanístic municipal en curs, es una oportunitat per a la incorporació d’un seguit de 
determinacions que tenen per objecte planificar el territori sota els criteris del desenvolupament sostenible. Es tracta 
d’una revisió necessària per a l’adequació del territori als nous reptes socials i ambientals, que haurà de considerar les 
transformacions que ha sofert el sòl del de l’última de les revisions del planejament, realitzada l’any 1992. 

Així, aquesta acció comporta l’aplicació del concepte de desenvolupament urbanístic sostenible recollit en el      
Decret 1/2005.  

D’altra banda el PDUSC, és un instrument que ordena el sistema costaner sota els principis del desenvolupament 
sostenible i la defensa de l’interès general. La seva finalitat és la de preservar els sòls que no han sofert procés de 
transformació urbanística significativa (sòls no urbanitzables i urbanitzables no delimitats), situats en la franja de 500 m 
d’amplada en projecció horitzontal terra endins, des de l’atermenament del domini públic marítim – terrestre, més els 
àmbits exteriors de la franja inclosos dins la regulació del sòl costaner. El PDUSC distingeix fins a quatre tipus de sòl, 
entre els que es troben diverses mostres a Sant Pol de Mar, amb restriccions d’usos diferents per a cadascuna de les 
tipologies en funció de la seva importància per al sistema costaner. 

GRAU DE PRIORITAT:  
ALTA 

SECTORS IMPLICATS:  
Ajuntament de Sant Pol de Mar 
Generalitat de Catalunya 

PERÍODE D’EXECUCIÓ:  
8 mesos 

FONT DE FINANÇAMENT: 
Ajuntament de Sant Pol de Mar 

TERMINI D’IMPLANTACIÓ: 
CURT 

INDICADORS DE SEGUIMENT: 
Aprovació del POUM 

ESTIMACIÓ DEL COST:  
Recursos Propis de l’Ajuntament 

 

INTERRELACIONS AMB ALTRES ACCIONS DEL PLA: 
1.1.2 

RELACIÓ AMB ALTRES PLANS: 
POUM 

                                                           
1 Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner 
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AUDITORIA AMBIENTAL DE SANT POL DE MAR 

PLA D'ACCIÓ LOCAL 
 
 
 

PLA D’ACCIÓ LOCAL DE SANT POL DE MAR 

LÍNIA ESTRATÈGICA 1 Ordenar el territori amb criteris de sostenibilitat 

PROGRAMA 1.1 Planejament Urbanístic Sostenible 

ACCIÓ 1.1.2 Incorporar en el planejament general els espais naturals que fan la 
funció de connectors biològics 

TEMÀTICA:  
Planejament urbanístic i usos del sòl 

TIPOLOGIA: C8 
Accions jurídiques i organitzatives 

OBJECTIU: 
 
Preservar la funció dels connectors biològics preveient el seu tractament en el planejament 

 
DESCRIPCIÓ:  

S’han identificat diversos espais al llarg de tot el municipi que resulten claus per al manteniment de la connectivitat 
territorial interna i externa, com són la Vall de Golinons i el Bosc del Morer o la zona del Torrent de la Murtra i Can 
Segarres. Es tracta d’espais que connecten zones agrícoles, forestals i de riera cap a l’interior (Sant Iscle i Sant Cebrià 
de Vallalta) i cap al mar. 

En la redacció del nou planejament hauran d’identificar-se els espais lliures actualment existents, fent especial 
esment sobre aquells espais lliures rellevants per al manteniment de la connectivitat territorial. La seva inclusió en el 
planejament comportarà la protecció dels mateixos enfront actuacions que poguessin fragmentar el territori i 
assegurarà almenys la continuïtat a nivell intern d’un conjunt d’espais lliures al municipi. 

GRAU DE PRIORITAT:  
ALTA 

SECTORS IMPLICATS:  
Ajuntament de Sant Pol de Mar 
Generalitat de Catalunya 

PERÍODE D’EXECUCIÓ:  
8 mesos 

FONT DE FINANÇAMENT: 
Ajuntament de Sant Pol de Mar 

TERMINI D’IMPLANTACIÓ: 
CURT 

INDICADORS DE SEGUIMENT: 
Identificació d’espais connectors en el 
planejament 

ESTIMACIÓ DEL COST:  
Cost incorporat a l’Acció 1.1.1 

 

INTERRELACIONS AMB ALTRES ACCIONS DEL PLA: 
1.1.1, 1.1.3, 2.1.1, 2.3.2, 2.4.1 

RELACIÓ AMB ALTRES PLANS: 
POUM 
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AUDITORIA AMBIENTAL DE SANT POL DE MAR 

PLA D'ACCIÓ LOCAL 
 
 
 

PLA D’ACCIÓ LOCAL DE SANT POL DE MAR 

LÍNIA ESTRATÈGICA 1 Ordenar el territori amb criteris de sostenibilitat 

PROGRAMA 1.1 Planejament Urbanístic Sostenible 

ACCIÓ 1.1.3 
Preveure la inclusió de l’espai de la Vall de Golinons dins de les zones del 
PEIN, i en cas que aquesta no sigui efectiva, procurar dotar l’espai d’un grau 
de protecció especial, comptant amb els veïns i els propietaris. 

TEMÀTICA:  
Planejament urbanístic i usos del sòl 

TIPOLOGIA: B4 
Plans urbanístics i sectorials 

OBJECTIU: 
 
Garantir la conservació de la Vall de Golinons 

 
DESCRIPCIÓ:  

La Vall de Golinons s’estén al llarg del sector nord-est de Sant Pol de Mar. Es tracta d’un espai agrícola i forestal de 
gran importància pels valors ambientals i econòmics que aglutina, en el que hi són presents mostres de bosc de ribera, 
de pi i alzina i algunes sureres. També destaca la superfície de prats i brolles, que s’alterna amb els camps de conreu i 
les plantacions d’arbres, ocupant la vall del Sot i del Torrent de Golinons. 

Per tractar-se d’una de les mostres més valuoses del patrimoni natural del municipi, l’Ajuntament va sol·licitar la seva 
inclusió dins del Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN), com a part del Parc Natural del Montnegre.  

En el futur l’Ajuntament haurà de continuar promovent l’adhesió d’aquest espai a l’àmbit del parc natural. 

Paral·lelament, la redacció del nou planejament atorgarà a aquest espai un grau de protecció especial, que com a sòl no 
urbanitzable, asseguri la conservació dels seus valors naturals en cas que la sol·licitud d’adhesió sigui desestimada. 

 

GRAU DE PRIORITAT:  
ALTA 

SECTORS IMPLICATS:  
Ajuntament de Sant Pol de Mar 
Generalitat de Catalunya 

PERÍODE D’EXECUCIÓ:  
1 any 

FONT DE FINANÇAMENT: 
Ajuntament de Sant Pol de Mar 

TERMINI D’IMPLANTACIÓ: 
CURT 

INDICADORS DE SEGUIMENT: 
Inclusió de l’espai en els PEIN 

ESTIMACIÓ DEL COST:  
Recursos Propis de l’Ajuntament 

 

INTERRELACIONS AMB ALTRES ACCIONS DEL PLA: 
1.1.2, 2.1.1 

RELACIÓ AMB ALTRES PLANS: 
POUM, PEIN 
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AUDITORIA AMBIENTAL DE SANT POL DE MAR 

PLA D'ACCIÓ LOCAL 
 
 
 

PLA D’ACCIÓ LOCAL DE SANT POL DE MAR 

LÍNIA ESTRATÈGICA 1 Ordenar el territori amb criteris de sostenibilitat 

PROGRAMA 1.1 Planejament Urbanístic Sostenible 

ACCIÓ 1.1.4 Prioritzar els valors ambientals de la Vall de la Murtra en la futura 
ordenació urbanística. 

TEMÀTICA:  
Planejament urbanístic i usos del sòl 

TIPOLOGIA: B4 
Plans urbanístics i sectorials 

OBJECTIU: 
 
Conjugar els desenvolupaments urbanístics amb l’entorn en el que s’ubiquen.  

 
DESCRIPCIÓ:  

Els nuclis de Bellavista i Bellaguarda s’ubiquen en el sector nord-oest del municipi, ocupant la franja superior al Torrent 
de la Murtra. Entre boscos de pi pinyer i clapes de bosc de pi i alzina, aquests nuclis de poca població no disposen de 
serveis com el clavegueram o l’enllumenat públic, el nombre de contenidors de residus és molt baix i els accessos es 
realitzen en la major part de la zona a través de camins rurals sense asfaltar. Es tracta dels nuclis que es troben en 
major contacte amb l’espai agroforestal del terme.  

Així s’han produït diversos impactes sobre el territori en el que s’ubiquen ambdós nuclis.  

Qualificats com a sòl urbanitzable no delimitat pel planejament de 1978, ja en la revisió de l’any 1992 passaven a ser 
sectors de sòl urbà, tot desqualificant-se una part de la superfície que passava a ser sòl no urbanitzable. El nou 
planejament de  Sant Pol de Mar haurà de considerar què cal fer amb aquests dos nuclis i establir les pautes per a que 
les actuacions sobre els mateixos no comportin més impactes ambientals. Es tractarà d’evitar la consolidació del sector 
com a sòl urbà i un increment en el nombre de residències. 

 

GRAU DE PRIORITAT:  
ALTA 

SECTORS IMPLICATS:  
Ajuntament de Sant Pol de Mar. 
Generalitat de Catalunya. 

PERÍODE D’EXECUCIÓ:  
8 mesos 

FONT DE FINANÇAMENT: 
Ajuntament de Sant Pol de Mar 

TERMINI D’IMPLANTACIÓ: 
CURT 

INDICADORS DE SEGUIMENT: 
Densitat d’edificacions a Bellavista i Bellaguarda 

ESTIMACIÓ DEL COST:  
Recursos Propis de l’Ajuntament 

 

INTERRELACIONS AMB ALTRES ACCIONS DEL PLA: 
1.1.1 

RELACIÓ AMB ALTRES PLANS: 
POUM 
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AUDITORIA AMBIENTAL DE SANT POL DE MAR 

PLA D'ACCIÓ LOCAL 
 
 

 

PLA D’ACCIÓ LOCAL DE SANT POL DE MAR 

LÍNIA ESTRATÈGICA 1 Ordenar el territori amb criteris de sostenibilitat 

PROGRAMA 1.1 Planejament Urbanístic Sostenible 

ACCIÓ 1.1.5 Elaborar una normativa urbanística detallada dels espais agrícoles i 
forestals 

TEMÀTICA:  
Planejament urbanístic i usos del sòl 

TIPOLOGIA: B4 
Plans urbanístics i sectorials 

OBJECTIU: 
 
Mantenir els espais agrícoles i forestals del terme municipal 

 
DESCRIPCIÓ:  

La indefinició en la descripció dels usos agrícoles i forestals en sòl no urbanitzable, fan que les activitats  associades a 
aquests no es vegin sotmeses a cap tipus de restricció o ordenació específica.  

La redacció del nou planejament tindrà en compte aquestes qüestions de tal manera que s’integrin un seguit de criteris i 
prescripcions que hauran de complir-se en les zones on determini que es permeten aquests usos. 

D’altra banda, el nou planejament considerarà els tractaments que es donen  a nivell comarcal per aquests usos en sòl 
no urbanitzable. Aquest estudi previ, permetrà establir uns usos i criteris que s’adequïn a la tendència global de la 
comarca.  

La normativa urbanística definida per aquests espais, haurà de tenir en compte criteris paisatgístics, així com de 
racionalitat d’ús dels espais. 

GRAU DE PRIORITAT:  
ALTA 

SECTORS IMPLICATS:  
Ajuntament de Sant Pol de Mar. 
Generalitat de Catalunya. 

PERÍODE D’EXECUCIÓ:  
8 mesos 

FONT DE FINANÇAMENT: 
Ajuntament de Sant Pol de Mar 

TERMINI D’IMPLANTACIÓ: 
CURT 

INDICADORS DE SEGUIMENT: 
Normativa dels usos agrícola i forestal 

ESTIMACIÓ DEL COST:  
12.000 € 

 

INTERRELACIONS AMB ALTRES ACCIONS DEL PLA: 
1.1.1, 2.1.5, 2.2.1, 2.2.2 

RELACIÓ AMB ALTRES PLANS: 
POUM 
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AUDITORIA AMBIENTAL DE SANT POL DE MAR 

PLA D'ACCIÓ LOCAL 
 

 

PLA D’ACCIÓ LOCAL DE SANT POL DE MAR 

LÍNIA ESTRATÈGICA 1 Ordenar el territori amb criteris de sostenibilitat 

PROGRAMA 1.1 Planejament Urbanístic Sostenible 

ACCIÓ 1.1.6 
Establir criteris i incrementar el control sobre els aspectes i impactes 
ambientals,econòmics i socials generats pels nous desenvolupaments 
urbans 

TEMÀTICA:  
Planejament urbanístic i usos del sòl 

TIPOLOGIA: C8 
Accions jurídiques i organitzatives 

OBJECTIU: 
 
Minimitzar l’impacte ambiental que puguin generar els nous desenvolupaments urbans. 

 
DESCRIPCIÓ:  

Les intervencions urbanístiques comporten, en termes generals, impactes de gran magnitud sobre el territori ja que 
impliquen transformacions que modifiquen de forma parcial i permanent el sòl afectat. Per aquest motiu l’Ajuntament 
haurà d’incloure dins del nou Planejament urbanístic un seguit de criteris que regeixin els nous desenvolupaments 
urbans i garanteixin el respecte del medi en el que es preveuen. 

Es tractarà de millorar la integració dels desenvolupaments en el medi en el que s’inscriuen, atenent a criteris d’impacte 
paisatgístic. Tanmateix es podran realitzar avaluacions ambientals estratègiques sobre cadascun dels nous 
desenvolupaments previstos. S’estudiaran també els efectes sobre el cicle de recursos que comporten aquests nous 
desenvolupaments i la integració de materials reciclats i de llarga durabilitat en les construccions  

 

GRAU DE PRIORITAT:  
ALTA 

SECTORS IMPLICATS:  
Ajuntament de Sant Pol de Mar 

PERÍODE D’EXECUCIÓ:  
8 mesos 

FONT DE FINANÇAMENT: 
Ajuntament de Sant Pol de Mar 

TERMINI D’IMPLANTACIÓ: 
CURT 

INDICADORS DE SEGUIMENT: 
Requeriments ambientals als projectes 
d’urbanització 

ESTIMACIÓ DEL COST:  
Recursos Propis de l’Ajuntament 

 

INTERRELACIONS AMB ALTRES ACCIONS DEL PLA: 
1.1.1, 1.2.2, 2.1.5, 6.1.2 

RELACIÓ AMB ALTRES PLANS: 
POUM 
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PLA D’ACCIÓ LOCAL DE SANT POL DE MAR 

LÍNIA ESTRATÈGICA 1 Ordenar el territori amb criteris de sostenibilitat 

PROGRAMA 1.1 Planejament Urbanístic Sostenible 

ACCIÓ 1.1.7 Integrar criteris de mobilitat sostenible dins el planejament i els nous 
desenvolupaments previstos 

TEMÀTICA:  
Planejament urbanístic i usos del sòl 

TIPOLOGIA: B4 
Plans urbanístics i sectorials  

OBJECTIU: 
 
Preveure les necessitats de mobilitat i les infraestructures necessàries per donar cobertura.  

 
DESCRIPCIÓ:  

Els nous desenvolupaments hauran de realitzar una avaluació ambiental de la mobilitat, segons indica la Llei 9/2003 de 
la Mobilitat, mentre no s’aprovi en el municipi el Pla de Mobilitat Urbana corresponent. La Llei a més, determina que no 
es pot aprovar cap projecte urbanístic amb una inversió superior als 25 milions d’euros sense que aquest disposi d’un 
estudi d’avaluació de la mobilitat.  

D’altra banda, el nou planejament urbanístic del municipi realitzarà una jerarquització de la xarxa viària, i contemplarà 
els criteris necessaris per a: 
- la reducció de les necessitats de mobilitat (mitjançant l’adequada ubicació de serveis i equipaments de forma que 

no es generin polaritats internes) 
- la potenciació dels aparcaments dissuasius per tal de disminuir la mobilitat per l’interior del nucli urbà 
- la priorització del vianant envers el vehicle privat en el nucli històric i en les urbanitzacions (establint els criteris per 

a la peatonalització de carrers o per a la creació d’itineraris peatonals, carril bici, camins escolars,...) 
- la potenciació de la intermodalitat i de la utilització d’altres modes de transport que no siguin el cotxe.  
- Millorar la seguretat viària  
- Etc 

El planejament assentarà les bases per a l’elaboració del model de mobilitat futura.  

 

GRAU DE PRIORITAT:  
BAIXA 

SECTORS IMPLICATS:  
Ajuntament de Sant Pol de Mar 
Generalitat de Catalunya 

PERÍODE D’EXECUCIÓ:  
8 mesos 

FONT DE FINANÇAMENT: 
Ajuntament de Sant Pol de Mar 

TERMINI D’IMPLANTACIÓ: 
CURT 

INDICADORS DE SEGUIMENT: 
% Accions del Pla de Mobilitat integrades en el 
Planejament Urbanístic. 

ESTIMACIÓ DEL COST:  
Cost Incorporat a l’acció 1.1.1 

 

INTERRELACIONS AMB ALTRES ACCIONS DEL PLA: 
1.1.1 

RELACIÓ AMB ALTRES PLANS: 
Pla d’Accessibilitat i Mobilitat de Sant Pol de Mar 
POUM 
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AUDITORIA AMBIENTAL DE SANT POL DE MAR 

PLA D'ACCIÓ LOCAL 
 
 

PROGRAMA D’ACTUACIÓ 1.2: 
INCORPORACIÓ DE REQUERIMENTS AMBIENTALS 

EN LES INTERVENCIONS URBANÍSTIQUES 
MUNICIPALS  
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AUDITORIA AMBIENTAL DE SANT POL DE MAR 

PLA D'ACCIÓ LOCAL 
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AUDITORIA AMBIENTAL DE SANT POL DE MAR 

PLA D'ACCIÓ LOCAL 
 

 

PLA D’ACCIÓ LOCAL DE SANT POL DE MAR 

LÍNIA ESTRATÈGICA 1 Ordenar el territori amb criteris de sostenibilitat 

PROGRAMA 1.2 Incorporació de requeriments ambientals en les intervencions 
urbanístiques municipals 

ACCIÓ 1.2.1 Promoure creixements urbanístics amb una major barreja d’usos per 
diversificar l’oferta d’habitatge i les oportunitats d’ocupació 

TEMÀTICA:  
Planejament urbanístic i usos del sòl 

TIPOLOGIA: B4 
Plans urbanístics i sectorials 

OBJECTIU: 
 
Diversificar l’oferta de serveis en el municipi 

 
DESCRIPCIÓ:  

En el nou planejament hauran d’establir-se les directrius necessàries per assegurar que els nous creixements es 
realitzen amb la suficient mixticitat i barreja d’usos. 

Aquestes qüestions asseguraran la cohesió social i funcionalitat del creixement previst. 

 

GRAU DE PRIORITAT:  
ALTA 

SECTORS IMPLICATS:  
Ajuntament de Sant Pol de Mar. 
Generalitat de Catalunya. 

PERÍODE D’EXECUCIÓ:  
Periòdic 

FONT DE FINANÇAMENT: 
Ajuntament de Sant Pol de Mar 

TERMINI D’IMPLANTACIÓ: 
LLARG 

INDICADORS DE SEGUIMENT: 
% distribució usos del sòl 

ESTIMACIÓ DEL COST:  
Cost Incorporat a l’acció 1.1.1 

 

INTERRELACIONS AMB ALTRES ACCIONS DEL PLA: 
1.1.1 

RELACIÓ AMB ALTRES PLANS: 
POUM 
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PLA D’ACCIÓ LOCAL DE SANT POL DE MAR 

LÍNIA ESTRATÈGICA 1 Ordenar el territori amb criteris de sostenibilitat 

PROGRAMA 1.2 Incorporació de requeriments ambientals en les intervencions 
urbanístiques municipals 

ACCIÓ 1.2.2 Determinar i aplicar criteris d’edificació sostenible per a totes 
construccions 

TEMÀTICA:  
Planejament urbanístic i usos del sòl 

TIPOLOGIA: C8 
Accions jurídiques i organitzatives 

OBJECTIU: 
 
Integració de criteris ambientals en les actuacions sobre el territori 

 
DESCRIPCIÓ:  

El Departament de Medi Ambient i Habitatge ha aprovat recentment el Decret 21/2006 que regula l’adopció de criteris 
ambientals i d’ecoeficiència en els edificis. Les prescripcions recollides en el mateix, no entraran en vigor fins a mitjans 
del 2006.  

La construcció és un dels sectors que genera un major consum de recursos. L’aplicació d’un seguit de criteris 
ambientals, permetrà la reducció dels recursos consumits tant en l’execució de les obres com en l’explotació dels 
edificis i altres construccions. 

L’Ajuntament de Sant Pol de Mar elaborarà de forma complementària un Manual en el que es recolliran les bones 
pràctiques sobre edificació sostenible. Especialment important seran les consideracions que aquest manual reculli quant 
a la tipologia de materials i elements a emprar en la via pública. 

Per tal de completar aquest apartat es pot considerar necessari la redacció d’alguna ordenança específica, que reguli 
aspectes que el Decret no desenvolupi suficient per a la seva aplicabilitat. 

GRAU DE PRIORITAT:  
ALTA 

SECTORS IMPLICATS:  
Ajuntament de Sant Pol de Mar 
Generalitat de Catalunya 

PERÍODE D’EXECUCIÓ:  
8 mesos 

FONT DE FINANÇAMENT: 
Ajuntament de Sant Pol de Mar 
Generalitat de Catalunya 

TERMINI D’IMPLANTACIÓ: 
CURT 

INDICADORS DE SEGUIMENT: 
Elaboració del Manual de Bones Practiques 

ESTIMACIÓ DEL COST:  
Recursos Propis de l’Ajuntament 

 

INTERRELACIONS AMB ALTRES ACCIONS DEL PLA: 
1.1.6, 6.1.4 

RELACIÓ AMB ALTRES PLANS: 
POUM 
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AUDITORIA AMBIENTAL DE SANT POL DE MAR 

PLA D'ACCIÓ LOCAL 
 

 

PLA D’ACCIÓ LOCAL DE SANT POL DE MAR 

LÍNIA ESTRATÈGICA 1 Ordenar el territori amb criteris de sostenibilitat 

PROGRAMA 1.2 Incorporació de requeriments ambientals en les intervencions 
urbanístiques municipals 

ACCIÓ 1.2.3 Aplicar els criteris de sostenibilitat en el disseny i l’enjardinament 
d’espais públics 

TEMÀTICA:  
Planejament urbanístic i usos del sòl 

TIPOLOGIA: C8 
Accions jurídiques i organitzatives 

OBJECTIU: 
 
Fer més sostenibles els espais públics i disminuir el seu consum de recursos 

 
DESCRIPCIÓ:  

L’aplicació de criteris de sostenibilitat i de minimització en el consum de recursos de les intervencions urbanístiques, 
haurà d’anar en consonància amb el canvi de concepció previst per la nova llei d’Urbanisme.  

Entre els criteris que es tindran en compte en el moment de dissenyar els nous espais públics es troben: 

- la reducció de les superfícies impermeables (Impedir la impermeabilització del sòl fèrtil). 

- l’elecció de les espècies vegetals per a l’enjardinament i la quantificació de les necessitats de reg de les espècies 
seleccionades (adaptades al sòl i al clima). 

- el disseny atenent a les mínimes necessitats de manteniment i a la utilització de materials de llarga durabilitat 

- la utilització de paviments i elements de mobiliari elaborats a partir de material reciclat. 

- Preveure els adequats contenidors per a residus 

- El consum racional de l’aigua (sistemes de reg). 

 

GRAU DE PRIORITAT:  
BAIXA 

SECTORS IMPLICATS:  
Ajuntament de Sant Pol de Mar 

PERÍODE D’EXECUCIÓ:  
Periòdic 

FONT DE FINANÇAMENT: 
Ajuntament de Sant Pol de Mar 

TERMINI D’IMPLANTACIÓ: 
MIG 

INDICADORS DE SEGUIMENT: 
Disminució consum municipal d’aigua per a reg 

ESTIMACIÓ DEL COST:  
10.000 € 

 

INTERRELACIONS AMB ALTRES ACCIONS DEL PLA: 
1.1.1, 1.1.6, 1.3.1, 4.3.8, 4.3.9, 6.1.4 

RELACIÓ AMB ALTRES PLANS: 
POUM 
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AUDITORIA AMBIENTAL DE SANT POL DE MAR 

PLA D'ACCIÓ LOCAL 
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AUDITORIA AMBIENTAL DE SANT POL DE MAR 

PLA D'ACCIÓ LOCAL 
 

PROGRAMA D’ACTUACIÓ 1.3: 
MILLORA DEL SÒL URBÀ EXISTENT  
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AUDITORIA AMBIENTAL DE SANT POL DE MAR 

PLA D'ACCIÓ LOCAL 
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AUDITORIA AMBIENTAL DE SANT POL DE MAR 

PLA D'ACCIÓ LOCAL 
 

 

PLA D’ACCIÓ LOCAL DE SANT POL DE MAR 

LÍNIA ESTRATÈGICA 1 Ordenar el territori amb criteris de sostenibilitat 

PROGRAMA 1.3 Millora del sòl urbà existent 

ACCIÓ 1.3.1 Adequar nous espais verds amb ús social, de manera que es 
garanteixi l’esponjament territorial 

TEMÀTICA:  
Planejament urbanístic i usos del sòl 

TIPOLOGIA: A3 
Execució d’obres 

OBJECTIU: 
 
Incrementar la proporció d’espais verds amb ús social que hi ha en el municipi 

 
DESCRIPCIÓ:  

Tal i com s’ha posat de manifest en l’Auditoria Ambiental, tot i que el municipi compta amb un bon nombre d’espais 
verds, aquells que estan adequats per a la realització d’usos socials són molt pocs. Una bona proporció d’espais verds 
ben distribuïts, amb elements de mobiliari urbà, vegetació adequada,... fa augmentar la qualitat de vida dels ciutadans, 
que poden gaudir d’aquells espais per a la realització de diferents activitats. 

Es tractarà d’identificar els punts en els que l’accessibilitat a un espai verd amb ús social és menor, i determinar les 
zones verdes que es poden adequar mitjançant la instal·lació o la millora del mobiliari urbà i de la vegetació. 

 

GRAU DE PRIORITAT:  
MITJA 

SECTORS IMPLICATS:  
Ajuntament de Sant Pol de Mar 

PERÍODE D’EXECUCIÓ:  
1 any 

FONT DE FINANÇAMENT: 
Ajuntament de Sant Pol de Mar 

TERMINI D’IMPLANTACIÓ: 
MIG  

INDICADORS DE SEGUIMENT: 
Ratio espais verds amb ús social 

ESTIMACIÓ DEL COST:  
66.000 € 

 

INTERRELACIONS AMB ALTRES ACCIONS DEL PLA: 
1.2.3, 1.3.2 

RELACIÓ AMB ALTRES PLANS: 
POUM 
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AUDITORIA AMBIENTAL DE SANT POL DE MAR 

PLA D'ACCIÓ LOCAL 
 

 

PLA D’ACCIÓ LOCAL DE SANT POL DE MAR 

LÍNIA ESTRATÈGICA 1 Ordenar el territori amb criteris de sostenibilitat 

PROGRAMA 1.3 Millora del sòl urbà existent 

ACCIÓ 1.3.2 Millora de la urbanització i la dotació de serveis a les urbanitzacions i 
altres desenvolupaments recents del municipi 

TEMÀTICA:  
Planejament urbanístic i usos del sòl 

TIPOLOGIA: A3 
Execució d’obres 

OBJECTIU: 
 
Compensar les desigualtats territorials quant a l’accés als serveis de les urbanitzacions 

 
DESCRIPCIÓ:  

El desenvolupament d’aquesta acció inclou la realització d’un estudi detallat dels nivells actuals d’urbanització i serveis 
urbans dels barris. Els resultats obtinguts d’aquesta anàlisi permetran identificar les actuacions necessàries per tal de 
completar els barris amb dotacions de serveis insuficients. 

Dins d’aquesta acció caldria estructurar les actuacions a realitzar, dins d’un programa i fer una estimació a fons del cost 
de l’obra i la priorització de les intervencions.  

 

GRAU DE PRIORITAT:  
ALTA 

SECTORS IMPLICATS:  
Ajuntament de Sant Pol de Mar 

PERÍODE D’EXECUCIÓ:  
Periòdic 

FONT DE FINANÇAMENT: 
Ajuntament de Sant Pol de Mar 
Generalitat de Catalunya 

TERMINI D’IMPLANTACIÓ: 
LLARG 

INDICADORS DE SEGUIMENT: 
% del programa desenvolupat 

ESTIMACIÓ DEL COST:  
3.500.000 € 

 

INTERRELACIONS AMB ALTRES ACCIONS DEL PLA: 
1.3.1, 1.2.3 

RELACIÓ AMB ALTRES PLANS: 
POUM 
Pla Director d’Enllumenat Públic. 
Pla Director de Clavegueram 
Pla D’Accessibilitat 
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AUDITORIA AMBIENTAL DE SANT POL DE MAR 

PLA D'ACCIÓ LOCAL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LÍNIA ESTRATÈGICA 2: 
Conservar i gestionar els espais i 

recursos naturals del municipi 
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AUDITORIA AMBIENTAL DE SANT POL DE MAR 

PLA D'ACCIÓ LOCAL 
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AUDITORIA AMBIENTAL DE SANT POL DE MAR 

PLA D'ACCIÓ LOCAL 
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AUDITORIA AMBIENTAL DE SANT POL DE MAR 

PLA D'ACCIÓ LOCAL 
 

PROGRAMA D’ACTUACIÓ 2.1: CONSERVAR, 
PROMOCIONAR I POTENCIAR (QUALITAT, NETEJA I 

CONTROL) DELS ESPAIS NATURALS EXISTENTS 

 56



AUDITORIA AMBIENTAL DE SANT POL DE MAR 

PLA D'ACCIÓ LOCAL 
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AUDITORIA AMBIENTAL DE SANT POL DE MAR 

PLA D'ACCIÓ LOCAL 
 
 
 

PLA D’ACCIÓ LOCAL DE SANT POL DE MAR 

LÍNIA ESTRATÈGICA 2 Conservar i gestionar els espais i recursos naturals del municipi 

PROGRAMA 2.1 Conservar, promocionar i potenciar (qualitat, neteja i control) dels 
espais naturals existents 

ACCIÓ 2.1.1 Inventari dels elements a protegir.-Catàleg del Patrimoni Natural- 

TEMÀTICA:  
Sistemes naturals i espais singulars 

TIPOLOGIA: A1 
Estudis tècnics 

OBJECTIU: 
Identificar els elements d’interès per al municipi i fomentar la seva conservació  
 
 
DESCRIPCIÓ:  

És necessària l’elaboració d’un inventari amb els elements a protegir, que inclogui una descripció dels elements 
patrimonials i naturals i de l’estat en què es troben, així com un seguit de recomanacions que garanteixin la seva 
correcta conservació.  

Aquesta acció es proposa per poder tenir coneixement dels conjunts més singulars de Sant Pol de Mar, i per tant tenir 
l’eina que pot permetre una millor protecció dels esmentats conjunts 

D’altra banda, un bon coneixement de les espècies de fauna presents en el municipi permetrà avaluar  la qualitat del 
medi ambient, donant una visió aproximada de l’estat de conservació de les comunitats. 

El municipi és una àrea en la que hi poden estar presents diverses espècies faunístiques protegides tant per la 
legislació autonòmica com per l’estatal. L’inventari d‘elements a protegir haurà d’abastar també la tipologia d’espècies 
faunístiques, una aproximació sobre la quantitat d’individus, els punts del municipi en els que es troba,... 

 

GRAU DE PRIORITAT:  
MITJA 

SECTORS IMPLICATS:  
Ajuntament de Sant Pol de Mar 

PERÍODE D’EXECUCIÓ:  
4 mesos 

FONT DE FINANÇAMENT: 
Ajuntament de Sant Pol de Mar 

TERMINI D’IMPLANTACIÓ: 
CURT 

INDICADORS DE SEGUIMENT: 
Elaboració de l’inventari 
% elements de l’inventari protegits pel 
planejament o altra normativa 

ESTIMACIÓ DEL COST:  
15.000 € 

 

INTERRELACIONS AMB ALTRES ACCIONS DEL PLA: 
1.1.2, 1.1.3 

RELACIÓ AMB ALTRES PLANS: 
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AUDITORIA AMBIENTAL DE SANT POL DE MAR 

PLA D'ACCIÓ LOCAL 
 
 
 

 

PLA D’ACCIÓ LOCAL DE SANT POL DE MAR 

LÍNIA ESTRATÈGICA 2 Conservar i gestionar els espais i recursos naturals del municipi 

PROGRAMA 2.1 Conservar, promocionar i potenciar (qualitat, neteja i control) dels 
espais naturals existents 

ACCIÓ 2.1.2 Incrementar el control sobre els punts d’abocament incontrolat de 
residus, sobretot en les zones forestals i espais agrícoles 

TEMÀTICA:  
Sistemes naturals i espais singulars 

TIPOLOGIA: B5 
Programes de vigilància i control 

OBJECTIU: 
Disminuir els punts d’abocament incontrolat. 
 
 
DESCRIPCIÓ:  

Al municipi de Sant Pol de Mar, s’han identificat diversos punts d’abocament incontrolat ubicats principalment en les 
vores dels camins rurals que connecten la vila amb les zones forestals i els espais agrícoles. Les tipologies 
d’abocaments predominant són la dels plàstics d’hivernacle i els residus de runes i construcció.  

Caldrà incrementar el control que realitza l’Ajuntament en les zones forestals i agrícoles, mitjançant la vigilància per part 
de la policia local, així com incrementar el seguiment de les obres que es realitzen en sòl urbà (tant si disposen de 
llicència municipal com identificant les que no disposen de llicència municipal). 

GRAU DE PRIORITAT:  
ALTA 

SECTORS IMPLICATS:  
Ajuntament de Sant Pol de Mar 

PERÍODE D’EXECUCIÓ:  
Periòdica 

FONT DE FINANÇAMENT: 
Ajuntament de Sant Pol de Mar 

TERMINI D’IMPLANTACIÓ: 
CURT 

INDICADORS DE SEGUIMENT: 
Disminució del número de punts d’abocament 
detectats 

ESTIMACIÓ DEL COST:  
Recursos propis de l’Ajuntament 

 

INTERRELACIONS AMB ALTRES ACCIONS DEL PLA: 
2.1.3 

RELACIÓ AMB ALTRES PLANS: 
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AUDITORIA AMBIENTAL DE SANT POL DE MAR 

PLA D'ACCIÓ LOCAL 
 
 
 

 

PLA D’ACCIÓ LOCAL DE SANT POL DE MAR 

LÍNIA ESTRATÈGICA 2 Conservar i gestionar els espais i recursos naturals del municipi 

PROGRAMA 2.1 Conservar, promocionar i potenciar (qualitat, neteja i control) dels 
espais naturals existents 

ACCIÓ 2.1.3 Vigilància i control del desenvolupament d’activitats no permeses en 
sòl no urbanitzable 

TEMÀTICA:  
Sistemes naturals i espais singulars 

TIPOLOGIA: B5 
Programes de vigilància i control 

OBJECTIU: 
No permetre les activitats no legals existents en Sòl No Urbanitzable. 
 
 
DESCRIPCIÓ:  

El sòl no urbanitzable del municipi engloba els espais forestals i agrícoles del terme municipal. El desenvolupament de 
determinades  activitats en aquests espais comporta, d’una banda una ocupació il·legal o inadequada de terreny, i d’una 
altra un increment del risc d’incendi i contaminació de l’ambient en què s’ubica aquesta.  

Caldrà incrementar el control urbanístic en el sòl no urbanitzable del municipi per tal d’evitar que activitats com 
magatzem de materials o altres puguin arribar a ocupar una part d’aquest sòl. 

 

GRAU DE PRIORITAT:  
ALTA 

SECTORS IMPLICATS:  
Ajuntament de Sant Pol de Mar 

PERÍODE D’EXECUCIÓ:  
Periòdica 

FONT DE FINANÇAMENT: 
Ajuntament de Sant Pol de Mar 

TERMINI D’IMPLANTACIÓ: 
LLARG 

INDICADORS DE SEGUIMENT: 
Disminució activitats no permeses en SNU 

ESTIMACIÓ DEL COST:  
Recursos propis de l’Ajuntament 

 

INTERRELACIONS AMB ALTRES ACCIONS DEL PLA: 
1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 2.1.2, 5.2.5 

RELACIÓ AMB ALTRES PLANS: 
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AUDITORIA AMBIENTAL DE SANT POL DE MAR 

PLA D'ACCIÓ LOCAL 
 
 
 

 

PLA D’ACCIÓ LOCAL DE SANT POL DE MAR 

LÍNIA ESTRATÈGICA 2 Conservar i gestionar els espais i recursos naturals del municipi 

PROGRAMA 2.1 Conservar, promocionar i potenciar (qualitat, neteja i control) dels 
espais naturals existents 

ACCIÓ 2.1.4 Actualització i difusió de la guia d’itineraris pel Centre Excursionista 
Sant Pol. 

TEMÀTICA:  
Sistemes naturals i espais singulars 

TIPOLOGIA: D9 
Altres 

OBJECTIU: 
Millora de la difusió de les rutes naturals de la vila. 
 
 
DESCRIPCIÓ:  

El CESP va editar una guia en la que es recollien el conjunt d’itineraris de natura del municipi, juntament amb un seguit 
d’indicacions sobre el paisatge i les característiques més remarcables de la vegetació, fauna i patrimoni que es trobava 
al llarg del recorregut. 

Aquest és l’únic document que existeix en el municipi amb informació relativa a aquesta qüestió. Precisament per  
aquest motiu, és molt important tant l’actualització  de la guia, com la seva difusió entre la població de Sant Pol de Mar i 
entre els visitants. 

L’actualització d’aquesta guia, haurà d’integrar en els recorreguts els següents aspectes: 
- els espais amb interès per a la connectivitat territorial (tant a nivell intern del municipi, com en la connectivitat amb 

espais d’altres municipis o d’altres medis) 
- els espais agrícoles del terme i les zones de conreu abandonades (per veure les etapes que succeeixen un cop 

abandonades aquestes explotacions i les conseqüències per al medi ambient) 
- el traçat de les rieres (observant  les modificacions sobre el traçat dels cursos, la vegetació que encara es 

conserva, les característiques del llit de la riera,...). 

Ampliant els continguts de la guia per descriure les característiques de l’àmbit en què s’inscriu cada recorregut, indicant 
la rellevància de l’espai per a la connectivitat territorial o per al manteniment dels valors propis del medi.  

Caldrà identificar i caracteritzar els espais d’interès connector, permetent que els mateixos vilatans prenguin 
consciència del paper que juguen els elements locals en una escala major. 

 
GRAU DE PRIORITAT:  
BAIXA 

SECTORS IMPLICATS:  
Ajuntament de Sant Pol de Mar 
CESP 

PERÍODE D’EXECUCIÓ:  
10 mesos 

FONT DE FINANÇAMENT: 
Ajuntament de Sant Pol de Mar 

TERMINI D’IMPLANTACIÓ: 
MIG 

INDICADORS DE SEGUIMENT: 
Actualització guia del CESP 

ESTIMACIÓ DEL COST:  
18.000 € 

 

INTERRELACIONS AMB ALTRES ACCIONS DEL PLA: 
1.1.2, 2.1.1, 5.1.2, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3 

RELACIÓ AMB ALTRES PLANS: 
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AUDITORIA AMBIENTAL DE SANT POL DE MAR 

PLA D'ACCIÓ LOCAL 
 
 
 

 

PLA D’ACCIÓ LOCAL DE SANT POL DE MAR 

LÍNIA ESTRATÈGICA 2 Conservar i gestionar els espais i recursos naturals del municipi 

PROGRAMA 2.1 Conservar, promocionar i potenciar (qualitat, neteja i control) dels 
espais naturals existents 

ACCIÓ 2.1.5 Gestionar les zones forestals properes a les urbanitzacions, per 
prevenir el risc d’incendi 

TEMÀTICA:  
Sistemes naturals i espais singulars 

TIPOLOGIA: B5 
Programes de vigilància i control 

OBJECTIU: 
Minimitzar el risc d’incendi i complir amb la legislació vigent. 
 
 
DESCRIPCIÓ:  

Les urbanitzacions pròximes a zones forestals, per les característiques d’inflamabilitat i combustibilitat dels boscos 
mediterranis, estan sotmeses a un elevat risc d’incendi forestal. Aquest factor, combinat amb una freqüentació dels 
espais per part dels ciutadans i una utilització, sovint inadequada, d’aquests espais es tradueix en la creació de zones 
amb perill d’incendi. 

Per tal de minimitzar el perill d’incendi, i segons les actuacions contemplades en la Llei 5/2003, s’instal·laran senyals 
informatius i d’advertència en els punts des dels que es pugui accedir a les zones forestals (principalment en els inicis 
dels camins forestals). La senyalítica informarà del risc d’incendi de la zona i de les activitats permeses. 

Alhora l’Ajuntament haurà de executar totes les mesures definides pel Pla de Prevenció d’Incendis Forestals vigent 
2005-2009, vetllar perquè s’executin les franges d’autoprotecció (25m) de les urbanitzacions i garantir les neteges 
pertinents per part de les compànyies elèctriques de les líníes aeries que estan en zona forestal. 

 
GRAU DE PRIORITAT: 
MIG 

SECTORS IMPLICATS:  
Ajuntament de Sant Pol de Mar 
Diputació de Barcelona 

PERÍODE D’EXECUCIÓ: 
Periòdica 

FONT DE FINANÇAMENT: 
Ajuntament de Sant Pol de Mar 
Diputació de Barcelona 

TERMINI D’IMPLANTACIÓ: 
CURT 

INDICADORS DE SEGUIMENT: 
% zones forestals senyalitzades 
% de metres linials netejats per part de 
companyies elèctriques 
% d’execució anual del PPIF 

ESTIMACIÓ DEL COST:  
36.000 € 

 

INTERRELACIONS AMB ALTRES ACCIONS DEL PLA: 
2.1.1, 2.1.3, 1.1.2, 1.1.5, 1.1.6, 4.2.5 

RELACIÓ AMB ALTRES PLANS: 
Pla de Prevenció d’Incendis Forestals. 
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AUDITORIA AMBIENTAL DE SANT POL DE MAR 

PLA D'ACCIÓ LOCAL 
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AUDITORIA AMBIENTAL DE SANT POL DE MAR 

PLA D'ACCIÓ LOCAL 
 

PROGRAMA D’ACTUACIÓ 2.2: PROMOCIONAR I 
FOMENTAR L’ACTIVITAT AGRÍCOLA LOCAL 
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AUDITORIA AMBIENTAL DE SANT POL DE MAR 

PLA D'ACCIÓ LOCAL 
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AUDITORIA AMBIENTAL DE SANT POL DE MAR 

PLA D'ACCIÓ LOCAL 
 
 
 

 

PLA D’ACCIÓ LOCAL DE SANT POL DE MAR 

LÍNIA ESTRATÈGICA 2 Conservar i gestionar els espais i recursos naturals del municipi 

PROGRAMA 2.2 Promocionar i fomentar l’activitat agrícola local 

ACCIÓ 2.2.1 Elaborar un pla sobre el sòl agrícola 

TEMÀTICA:  
Sistemes naturals i espais singulars 

TIPOLOGIA: A1 
Estudis tècnics 

OBJECTIU: 
Regular el desenvolupament de l’activitat agrícola incorporant criteris perquè es dugui a terme en 
consonància amb els principis de desenvolupament sostenible 
 
 
DESCRIPCIÓ:  

Per poder portar a terme mesures de foment i recolzament a l’activitat agrària del municipi, és fonamental partir del 
coneixement de quina és la situació actual d’aquest sector. Per això es proposa realitzar, de manera immediata, un Pla 
sobre el sòl agrícola del municipi que permeti reflexionar sobre el futur de l’agricultura de Sant Pol de Mar. 

El pla haurà de fer un cens agrari en el que es reculli la següent informació: finques agràries del municipi, parcel·lacions, 
tipus de conreus, nombre de pagesos, producció anual,... 

Coneguda aquesta informació, es delimitaran els sectors destinats a sòl agrícola i les condicions que hauran de complir-
se en el desenvolupament de l’activitat. Tanmateix es regularan aspectes com la utilització de fertilitzants, la neteja de 
marges i la utilització de maquinària. 

El pla contemplarà la potenciació de les bones pràctiques agrícoles, encaminades a evitar la contaminació de sòls i 
altres efectes nocius generats pel sector agrari que milloraran la qualitat paisatgística. Totes aquestes pautes quedarien 
dins d’un Manual de Bones Pràctiques contingut en el Pla sobre l’Agricultura. Aquesta guia també haurà de fer 
referència a les pràctiques d’agricultura sostenible, potenciant-ne aquestes envers les més agressives per al sòl. 

 
GRAU DE PRIORITAT: 
MITJA 

SECTORS IMPLICATS:  
Ajuntament de Sant Pol de Mar 
Diputació de Barcelona 

PERÍODE D’EXECUCIÓ: 
10 mesos 

FONT DE FINANÇAMENT: 
Ajuntament de Sant Pol de Mar 

TERMINI D’IMPLANTACIÓ: 
MIG 

INDICADORS DE SEGUIMENT: 
% aplicació del Pla 

ESTIMACIÓ DEL COST:  
30.000 € 

 

INTERRELACIONS AMB ALTRES ACCIONS DEL PLA: 
1.1.5, 2.2.2 

RELACIÓ AMB ALTRES PLANS: 
Pla Estratègic  
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AUDITORIA AMBIENTAL DE SANT POL DE MAR 

PLA D'ACCIÓ LOCAL 
 
 
 

 

PLA D’ACCIÓ LOCAL DE SANT POL DE MAR 

LÍNIA ESTRATÈGICA 2 Conservar i gestionar els espais i recursos naturals del municipi 

PROGRAMA 2.2 Promocionar i fomentar l’activitat agrícola local 

ACCIÓ 2.2.2 Definir les eines que protegeixin l’activitat agrícola i promoguin la seva 
revitalització 

TEMÀTICA:  
Sistemes naturals i espais singulars 

TIPOLOGIA: A1 
Estudis tècnics 

OBJECTIU: 
Foment de l’activitat agrícola local 
 
 
DESCRIPCIÓ:  

Per aquells sectors en els que es preservi el sòl agrícola caldrà dissenyar un conjunt d’eines i actuacions que 
promoguin la seva revitalització. 

Entre les qüestions a tenir en compte es troben els ajuts a la instal·lació de joves, que en el marc del Programa de 
Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya (2000-2006), pretén afavorir el relleu generacional al front de les 
explotacions i fomentar que l'agricultura sigui una activitat econòmica viable amb possibilitats de futur. Aquests ajuts van 
adreçats a homes i dones entre 18 i 40 anys que en voler-se incorporar a l'activitat agrària han de fer front a una 
important despesa econòmica. Amb aquesta acció l’Ajuntament de Sant Pol de Mar ha de treballar per fomentar el 
relleu generacional dins de l’agricultura del poble, permetent el manteniment del sòl agrícola en el municipi i la diversitat 
d’usos del sòl del municipi, tot complementant-se amb un programa de capacitació agrària a la vila que proporcionarà la 
correcta formació a les noves generacions de pagesos de la vila. 

Per últim, resulta essencial la participació del sector agrícola Santpolenc en els treballs de redacció del Pla estratègic de 
la comarca del Maresme, així com en l’adopció d’estratègies i criteris per fer front al futur d’aquesta activitat. 

 
GRAU DE PRIORITAT: 
ALTA 

SECTORS IMPLICATS:  
Ajuntament de Sant Pol de Mar 
FRESPOL 
Consell Comarcal del Maresme 

PERÍODE D’EXECUCIÓ: 
8 mesos 

FONT DE FINANÇAMENT: 
Ajuntament de Sant Pol de Mar 
Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca 
Consell Comarcal del Maresme 

TERMINI D’IMPLANTACIÓ: 
MIG 

INDICADORS DE SEGUIMENT: 
% actuacions dutes a terme per a la protecció del 
sòl agrícola 
% recessió de l’activitat agrícola 

ESTIMACIÓ DEL COST:  
100.000 € 

 

INTERRELACIONS AMB ALTRES ACCIONS DEL PLA: 
2.2.1, 1.1.5, 5.1.2 

RELACIÓ AMB ALTRES PLANS: 
Pla estratègic 
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AUDITORIA AMBIENTAL DE SANT POL DE MAR 

PLA D'ACCIÓ LOCAL 
 

PROGRAMA D’ACTUACIÓ 2.3: 
IMPULSAR ACTUACIONS DE RECUPERACIÓ I 
PROTECCIÓ INTEGRAL DELS ECOSISTEMES 

FLUVIALS 
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AUDITORIA AMBIENTAL DE SANT POL DE MAR 

PLA D'ACCIÓ LOCAL 
 
 
 

 

PLA D’ACCIÓ LOCAL DE SANT POL DE MAR 

LÍNIA ESTRATÈGICA 2 Conservar i gestionar els espais i recursos naturals del municipi 

PROGRAMA 2.3 Millora del coneixement, control i recuperació dels ecosistemes 
fluvials 

ACCIÓ 2.3.1 Elaborar una diagnosi sobre la xarxa hidrològica del municipi 

TEMÀTICA:  
Sistemes naturals i espais singulars 

TIPOLOGIA: A1 
Estudis tècnics 

OBJECTIU: 
Conèixer la situació actual de la xarxa hidrològica de la vila. 
 
 
DESCRIPCIÓ:  

No existeix cap document tècnic que determini l’estat en què es troben les rieres que formen part de la xarxa hidrològica 
del municipi. És per aquest motiu que cal realitzar un estudi sobre l’estat en què es troben, que avaluï les possibilitats 
de recuperació i restauració que presenta cadascuna i estableixi quina és la prioritat d’actuació així com els beneficis de 
la realització d’aquestes. 

 

GRAU DE PRIORITAT: 
ALTA 

SECTORS IMPLICATS:  
Ajuntament de Sant Pol de Mar 

PERÍODE D’EXECUCIÓ: 
6 mesos 

FONT DE FINANÇAMENT: 
Agència Catalana de l’Aigua 
Generalitat de Catalunya 
Diputació de Barcelona 

TERMINI D’IMPLANTACIÓ: 
CURT 

INDICADORS DE SEGUIMENT: 
% xarxa hidrogràfica diagnosticada 
% xarxa hidrogràfica sobre la que cal realitzar 
alguna actuació 

ESTIMACIÓ DEL COST:  
20.000 € 

 

INTERRELACIONS AMB ALTRES ACCIONS DEL PLA: 
2.1.1, 2.3.2, 2.3.3 

RELACIÓ AMB ALTRES PLANS: 
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PLA D’ACCIÓ LOCAL DE SANT POL DE MAR 

LÍNIA ESTRATÈGICA 2 Conservar i gestionar els espais i recursos naturals del municipi 

PROGRAMA 2.3 Millora del coneixement, control i recuperació dels ecosistemes 
fluvials 

ACCIÓ 2.3.2 Projecte de restauració de la vegetació de ribera 

TEMÀTICA:  
Sistemes naturals i espais singulars 

TIPOLOGIA: A1 
Estudis tècnics 

OBJECTIU: 

Recuperar els ecosistemes de ribera degradats 

 
 
DESCRIPCIÓ:  

Els torrents i rieres fan la funció de connectors biològics del territori i arreceren al seu voltant una vegetació rica i diversa 
exclusiva d’ambients humits: la vegetació de ribera. 

Es proposa endegar un projecte específic de restauració i recuperació d’aquests cursos d’aigua, que contempli 
l’execució de les següents mesures o actuacions: 

• Realització d’analítiques dels substractes de les lleres afectades. En base als resultats obtinguts, es procedirà a la 
descontaminació o substitució d’aquests materials contaminats. 

• Redacció dels projectes de restauració corresponents. 

• Neteja selectiva de la vegetació existent, especialment de les bardisses i canyars, per afavorir la implantació de 
les espècies de ribera pròpies de l’indret, com l’àlber, el pollancre, l’om, els freixes, el salze o el vern. 

• Plantació d’espècies arbustives i arbòries pròpies dels ambients de ribera de la regió mediterrània, com són les 
esmentades en el punt anterior. 

• Protecció específica de les lleres dels torrents i dels seus entorns. 

La protecció i restauració de les rieres i torrents permetrà que aquests puguin desenvolupar les seves funcions com a 
connectors. així com d’educació ambiental en aquelles zones en què es pugui habilitar un vial paral·lel al recorregut del 
torrent.  

 
GRAU DE PRIORITAT: 
ALTA 

SECTORS IMPLICATS:  
Ajuntament de Sant Pol de Mar 

PERÍODE D’EXECUCIÓ: 
10 mesos 

FONT DE FINANÇAMENT: 
Ajuntament de Sant Pol de Mar 
Generalitat de Catalunya / Agència Catalana de 
l’Aigua 
Diputació de Barcelona 

TERMINI D’IMPLANTACIÓ: 
MIG 

INDICADORS DE SEGUIMENT: 
% de zones recuperades segons el pla 

ESTIMACIÓ DEL COST:  
18.000 € 

 

INTERRELACIONS AMB ALTRES ACCIONS DEL PLA: 
2.3.1, 1.1.2, 2.3.3 

RELACIÓ AMB ALTRES PLANS: 
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PLA D’ACCIÓ LOCAL DE SANT POL DE MAR 

LÍNIA ESTRATÈGICA 2 Conservar i gestionar els espais i recursos naturals del municipi 

PROGRAMA 2.3 Millora del coneixement, control i recuperació dels ecosistemes 
fluvials 

ACCIÓ 2.3.3 Programa de neteja de residus i manteniment de les rieres 

TEMÀTICA:  
Sistemes naturals i espais singulars 

TIPOLOGIA: A2 
Projecte executiu 

OBJECTIU: 
Desenvolupar un programa específic i periòdic de neteja de les rieres. 
 
 
DESCRIPCIÓ:  

Es tractarà d’establir les actuacions en el marc d’un programa que vetlli per la neteja i manteniment sistematitzats de les 
rieres del municipi.  

Aquest programa incorporarà el detall de les actuacions concretes a realitzar en cada riera i la periodicitat amb la que 
cal repetir-les. La correcta aplicació d’aquest programa afavorirà el desenvolupament d’ecosistemes de ribera de 
qualitat, en els que es podran donar-se les corresponents relacions de connectivitat, i millorarà la capacitat de desguàs 
de les mateixes, reduint el risc d’inundació en cas d’avinguda.  

Les operacions consistiran en la recollida de brossa i obstacles a la llera, així com l’esbrossada selectiva de vegetació, 
conservant i potenciant la vegetació de ribera. Les operacions de manteniment hauran de permetre la conservació de 
les condicions de naturalitat dels espais fluvials.  

Aquest programa estarà subjecte al Projecte de Restauració de la vegetació de ribera. 

 

 
GRAU DE PRIORITAT: 
BAIXA 

SECTORS IMPLICATS:  
Ajuntament de Sant Pol de Mar 
Consell Comarcal del Maresme 
Agència Catalana de l’Aigua 

PERÍODE D’EXECUCIÓ: 
Periòdica 

FONT DE FINANÇAMENT: 
Consell Comarcal del Maresme 
Agència Catalana de l’Aigua 

TERMINI D’IMPLANTACIÓ: 
MIG 

INDICADORS DE SEGUIMENT: 
% del programa de neteja i manteniment 
desenvolupat 

ESTIMACIÓ DEL COST:  
60.000 € 

 

INTERRELACIONS AMB ALTRES ACCIONS DEL PLA: 
1.1.2, 2.3.2, 2.3.1 

RELACIÓ AMB ALTRES PLANS: 
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PLA D'ACCIÓ LOCAL 
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AUDITORIA AMBIENTAL DE SANT POL DE MAR 

PLA D'ACCIÓ LOCAL 
 

PROGRAMA D’ACTUACIÓ 2.4: 
FOMENTAR LA CONNECTIVITAT ECOLÒGICA 
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PLA D'ACCIÓ LOCAL 
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PLA D'ACCIÓ LOCAL 
 
 

 

PLA D’ACCIÓ LOCAL DE SANT POL DE MAR 

LÍNIA ESTRATÈGICA 2 Conservar i gestionar els espais i recursos naturals del municipi 

PROGRAMA 2.4 Fomentar la connectivitat ecològica 

ACCIÓ 2.4.1 Col·laborar en coordinació amb els municipis veïns per establir 
estratègies d’actuació a nivell territorial 

TEMÀTICA:  
Sistemes naturals i espais singulars 

TIPOLOGIA: C8 
Accions jurídiques i organitzatives 

OBJECTIU: 
Protegir els connectors ecològics. 
 
 
DESCRIPCIÓ:  

Es tractarà d’establir les directrius de forma conjunta amb els municipis dels voltants per tal de coordinar una actuació 
que tingui repercussions i sigui realment efectiva a nivell territorial. Aquesta acció pren com a referència en primer lloc 
l’escala comarcal, com a nivell al que els municipis poden iniciar els treballs de coordinació i manteniment de la 
connectivitat territorial.  

Caldrà disposar d’un document que analitzi el grau de connectivitat ecològica que resta als municipis del Maresme, les 
amenaces de fragmentació i les actuacions necessàries per al manteniment dels corredors. 

 

GRAU DE PRIORITAT: 
ALTA 

SECTORS IMPLICATS:  
Ajuntament de Sant Pol de Mar 
Consell Comarcal del Maresme 
Ajuntaments dels Municipis del Maresme 

PERÍODE D’EXECUCIÓ: 
12 mesos 

FONT DE FINANÇAMENT: 
Consell Comarcal del Maresme 

TERMINI D’IMPLANTACIÓ: 
LLARG 

INDICADORS DE SEGUIMENT: 
% espais que fan de connector territorial sobre 
els que s’han aplicat estratègies de conservació 

ESTIMACIÓ DEL COST:  
Recursos propis de l’Ajuntament 

 

INTERRELACIONS AMB ALTRES ACCIONS DEL PLA: 
1.1.2, 1.1.3, 2.1.1, 2.1.4, 2.4.2, 2.5.5 

RELACIÓ AMB ALTRES PLANS: 
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PLA D’ACCIÓ LOCAL DE SANT POL DE MAR 

LÍNIA ESTRATÈGICA 2 Conservar i gestionar els espais i recursos naturals del municipi 

PROGRAMA 2.4 Fomentar la connectivitat ecològica 

ACCIÓ 2.4.2 Estudiar la protecció de l’espai de Roca Grossa com a connector 
biològic amb la Vall de Golinons 

TEMÀTICA:  
Sistemes naturals i espais singulars 

TIPOLOGIA: A1 
Estudis tècnics 

OBJECTIU: 
Valorar les característiques naturals de l’espai natural. 
 
 
DESCRIPCIÓ:  

La Roca Grossa és un espai de petites dimensions, ubicat al litoral, entre Sant Pol de Mar i Calella, que es constitueix 
com a hàbitat per a diverses espècies associades a ambients litorals, principalment d’aus com els cormorans i altres 
espècies hivernants. 

La singularitat d’aquest ambient així com la ubicació en la que es troba, al peu de la Vall de Golinons, el fan important 
com a integrant del connector biològic d’aquesta zona. Caldrà  estudiar el paper que juga l’espai natural de Roca 
Grossa com a connector biològic, dins la  Vall de Golinons.  

 

GRAU DE PRIORITAT: 
MITJA 

SECTORS IMPLICATS:  
Ajuntament de Sant Pol de Mar 
Consell Comarcal del Maresme 
Ajuntaments dels Municipis del Maresme 

PERÍODE D’EXECUCIÓ: 
12 mesos 

FONT DE FINANÇAMENT: 
Consell Comarcal del Maresme 

TERMINI D’IMPLANTACIÓ: 
LLARG 

INDICADORS DE SEGUIMENT: 
Definició de l’espai Roca Grossa 

ESTIMACIÓ DEL COST:  
10.000 € 

 

INTERRELACIONS AMB ALTRES ACCIONS DEL PLA: 
2.4.1, 1.1.2, 1.1.3, 2.1.1, 2.1.4 

RELACIÓ AMB ALTRES PLANS: 
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AUDITORIA AMBIENTAL DE SANT POL DE MAR 

PLA D'ACCIÓ LOCAL 
 
 

PROGRAMA D’ACTUACIÓ 2.5.: 
PROTECCIÓ I GESTIÓ DELS SISTEMES NATURALS 

COSTANERS 
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PLA D'ACCIÓ LOCAL 
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PLA D’ACCIÓ LOCAL DE SANT POL DE MAR 

LÍNIA ESTRATÈGICA 2 Conservar i gestionar els espais i recursos naturals del municipi 

PROGRAMA 2.5 Protecció i gestió dels sistemes naturals costaners 

ACCIÓ 2.5.1 Ampliar la parcel·la de vegetació dunar protegida i incrementar les 
campanyes d’educació ambiental sobre la mateixa 

TEMÀTICA:  
Sistemes naturals i espais singulars 

TIPOLOGIA: D9 
Altres 

OBJECTIU: 
Ampliar l’àmbit de protecció de la vegetació dunar existent a la vila. 
 
 
DESCRIPCIÓ:  

El conveni de col·laboració amb la Fundació Territori i Paisatge ha permès desenvolupar una parcel·la de 0,1 ha per a la 
recuperació de vegetació dunar protegida. La parcel·la està senyalitzada i delimitada mitjançant unes petites tanques de 
fusta . Tot i això, durant la temporada d’estiu sobretot, pateix la freqüentació dels banyistes que provoquen desperfectes 
tant en les tanques com en la senyalització.  

Aquesta acció consistirà d’una banda en l’ampliació de la superfície inclosa dins la parcel·la, ja sigui a continuació de 
l’actual o en altres punts del municipi (com les platges de Roques Blanques, el Morer o la Murtra). I d’una altra l’acció 
contempla l’increment de les campanyes d’educació i conscienciació dirigides principalment als banyistes. Aquesta 
informació podria facilitar-se incloent referències en el material lliurat a l’oficina de turisme, incloent informació en 
l’apartat sobre platges de la pàgina web, ampliant la informació sobre la parcel·la que es troba en els senyals a peu de 
platja, o fins i tot integrant aquesta parcel·la en algun itinerari turístic de Sant Pol de Mar. 

 

 
GRAU DE PRIORITAT: 
BAIXA 

SECTORS IMPLICATS:  
Ajuntament de Sant Pol de Mar 
Fundació Territori i Paisatge 

PERÍODE D’EXECUCIÓ: 
1 any 

FONT DE FINANÇAMENT: 
Ajuntament de Sant Pol de Mar 
Diputació de Barcelona 
Fundació Territori i Paisatge 

TERMINI D’IMPLANTACIÓ: 
MIG 

INDICADORS DE SEGUIMENT: 
Superfície de la parcel·la protegida 

ESTIMACIÓ DEL COST:  
15.000 € 

 

INTERRELACIONS AMB ALTRES ACCIONS DEL PLA: 
2.1.1, 1.1.2, 2.4.1, 2.1.4, 2.5.2, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3 

RELACIÓ AMB ALTRES PLANS: 
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PLA D’ACCIÓ LOCAL DE SANT POL DE MAR 

LÍNIA ESTRATÈGICA 2 Conservar i gestionar els espais i recursos naturals del municipi 

PROGRAMA 2.5 Protecció i gestió dels sistemes naturals costaners 

ACCIÓ 2.5.2 Implantar un Sistema de gestió de Qualitat o Medi Ambient a les 
platges 

TEMÀTICA:  
Sistemes naturals i espais singulars 

TIPOLOGIA: C8 
Accions jurídiques i organitzatives 

OBJECTIU: 
Millora en la gestió ambiental de les platges de la vila. 
 
 
DESCRIPCIÓ:  

Aquesta acció consisteix en la implantació de sistemes de qualitat ambiental a les platges, segons ISO 14001 o EMAS. 
Aquests processos impliquen la realització de diagnòstics inicials respecte l’estat ambiental de les platges i l’establiment 
d’un seguit d’objectius ambientals la consecució dels quals es revisa de forma anual. El compliment de les 
consideracions del sistema de gestió és avaluat de forma periòdica i s’acredita mitjançant un certificat.  

D’altra banda, la consecució de les banderes blaves en les platges del municipi també implica l’aplicació d’un seguit de 
criteris ambientals. La bandera blava és una ecoetiqueta que exigeix el compliment d’un seguit de criteris sanitaris i 
ambientals, agrupats a l’entorn de la qualitat de les aigües de bany, la informació i educació ambientals, la gestió 
mediambiental i la seguretat i serveis. El distintiu ja va ser atorgat l’any 2005 per a la platja de Sant Pol. 

Altres sistemes de qualitat que es poden  impulsar són el Sistema de Qualitat Turística de l’ICTE (Instituto para la 
Calidad Turística Espanyola). L’obtenció de la certificació de Qualitat Turística indica que els establiments segueixen els 
criteris de qualitat recollits en les Normes de Qualitat de Serveis i que treballen en la millora contínua per tal de 
proporcionar un servei de major qualitat als seus clients. Aquest certificat el poden obtenir  allotjaments turístics, 
restaurants, càmpings, platges,... 

 
GRAU DE PRIORITAT: 
ALTA 

SECTORS IMPLICATS:  
Ajuntament de Sant Pol de Mar 

PERÍODE D’EXECUCIÓ: 
3 anys 

FONT DE FINANÇAMENT: 
Ajuntament de Sant Pol de Mar 
Diputació de Barcelona 
Consell Comarcal del Maresme 

TERMINI D’IMPLANTACIÓ: 
LLARG 

INDICADORS DE SEGUIMENT: 
Nombre de platges amb sistema de gestió de la 
qualitat o de medi ambient 

ESTIMACIÓ DEL COST:  
54.000 € 

 

INTERRELACIONS AMB ALTRES ACCIONS DEL PLA: 
2.5.4, 6.1.1 

RELACIÓ AMB ALTRES PLANS: 
 

 

 81



AUDITORIA AMBIENTAL DE SANT POL DE MAR 
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PLA D’ACCIÓ LOCAL DE SANT POL DE MAR 

LÍNIA ESTRATÈGICA 2 Conservar i gestionar els espais i recursos naturals del municipi 

PROGRAMA 2.5 Protecció i gestió dels sistemes naturals costaners 

ACCIÓ 2.5.3 Fer actuacions per retirar les edificacions en DPMT i recuperar l’espai 
de la platja 

TEMÀTICA:  
Sistemes naturals i espais singulars 

TIPOLOGIA: A3 
Execució d’obres 

OBJECTIU: 
Recuperar l’espai de Platja 
 
 
DESCRIPCIÓ:  

L’Ajuntament ha de sol·licitar la retirada de les quatre concessions administratives extingides a la Direcció General de 
Costes per tal de recuperar els espais ocupats per a les platges. Aquesta haurà d’instar als titulars de les mateixes a 
retirar les instal·lacions que impedeixen la consecució de la bandera blava en platges com la de Can Villar, o provoca 
impactes paisatgístics de rellevància en platges com la de la Roca Grossa.  La concessió més antiga està extingida des 
de l’any 1999.  

Una de les concessions administratives disposa de l’autorització corresponent fins a gener de 2007.  

 

GRAU DE PRIORITAT: 
ALTA 

SECTORS IMPLICATS:  
Dirección General de Costas (Ministerio de 
Medio Ambiente) 
Ajuntament de Sant Pol de Mar 

PERÍODE D’EXECUCIÓ: 
5 anys 

FONT DE FINANÇAMENT: 
Generalitat de Catalunya 
Dirección General de Costas (Ministerio de 
Medio Ambiente) 

TERMINI D’IMPLANTACIÓ: 
LLARG 

INDICADORS DE SEGUIMENT: 
Nº de concessions retirades 

ESTIMACIÓ DEL COST:  
Recursos propis de l’Ajuntament 

 

INTERRELACIONS AMB ALTRES ACCIONS DEL PLA: 
1.1.2, 2.5.3, 2.5.2 

RELACIÓ AMB ALTRES PLANS: 
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PLA D’ACCIÓ LOCAL DE SANT POL DE MAR 

LÍNIA ESTRATÈGICA 2 Conservar i gestionar els espais i recursos naturals del municipi 

PROGRAMA 2.5 Protecció i gestió dels sistemes naturals costaners 

ACCIÓ 2.5.4 Incloure criteris ambientals en el Pla d’Usos de les Platges 

TEMÀTICA:  
Sistemes naturals i espais singulars 

TIPOLOGIA: C8 
Accions jurídiques i organitzatives 

OBJECTIU: 
Millora del front marítim de la vila. 
 
 
DESCRIPCIÓ:  

Per tal d’estendre els principis de sostenibilitat en la gestió dels espais del municipi, aquesta actuació contempla la 
inclusió de criteris ambientals dins del Pla d’Usos de les Platges. Entre aquests criteris es troben: 

- la gestió i minimització de residus (mitjançant la implantació de contenidors per a diferents fraccions de residus, 
l’ús de gots i altres estris reutilitzables, ...) 

- la limitació de materials que es poden emprar en les construccions de les platges, així com en els elements 
temporals 

- criteris sobre eficiència i estalvi energètics 

- criteris sobre l’estalvi d’aigua tant en dutxes com en les construccions temporals (comptadors de consum, 
airejadors,...) 

Es tractaria d’adaptar els criteris del Pla d’Ambientalització que fossin aplicables als usos de les platges, i incloure’ls en 
el document del Pla d’Usos. 

 
GRAU DE PRIORITAT: 
ALTA 

SECTORS IMPLICATS:  
Ajuntament de Sant Pol de Mar 

PERÍODE D’EXECUCIÓ: 
1 any 

FONT DE FINANÇAMENT: 
Ajuntament de Sant Pol de Mar 
Diputació de Barcelona 

TERMINI D’IMPLANTACIÓ: 
MIG 

INDICADORS DE SEGUIMENT: 
Aspectes ambientals incorporats al Pla d’Usos 

ESTIMACIÓ DEL COST:  
Recursos propis de l’Ajuntament 

 

INTERRELACIONS AMB ALTRES ACCIONS DEL PLA: 
2.5.2, 6.1.1 

RELACIÓ AMB ALTRES PLANS: 
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PLA D’ACCIÓ LOCAL DE SANT POL DE MAR 

LÍNIA ESTRATÈGICA 2 Conservar i gestionar els espais i recursos naturals del municipi 

PROGRAMA 2.5 Protecció i gestió dels sistemes naturals costaners 

ACCIÓ 2.5.5 Construir camins de ronda i passeigs que milloraran l’accessibilitat a 
les platges 

TEMÀTICA:  
Sistemes naturals i espais singulars 

TIPOLOGIA: A3 
Execució d’obres 

OBJECTIU: 
Millora urbanística del front litoral 
 
 
DESCRIPCIÓ:  

L’accessibilitat a les platges del municipi en molts casos resulta un impediment per a les persones amb una certa 
mobilitat reduïda com és el cas de les platges de la Platjola, o la del Morer. L’Ajuntament disposa de dos projectes en 
els que es preveu la construcció de camins de ronda que d’una banda milloraran l’accessibilitat a les platges i d’una 
altra incrementaran les condicions de seguretat dels banyistes.  

Es tractarà de donar impuls a l’execució d’aquests projectes, si no en la seva totalitat, almenys en una part. Prioritzant 
els trams en què els problemes es consideren més greus, en relació amb l’accessibilitat a les platges o amb la seguretat 
dels banyistes.  

 
GRAU DE PRIORITAT: 
M 

SECTORS IMPLICATS:  
Ajuntament de Sant Pol de Mar 
RENFE 
DG Costas (Ministerio de Medio Ambiente) 

PERÍODE D’EXECUCIÓ: 
5 anys 

FONT DE FINANÇAMENT: 
Ajuntament de Sant Pol de Mar 
DG Costas (Ministerio de Medio Ambiente) 
RENFE 

TERMINI D’IMPLANTACIÓ: 
LL 

INDICADORS DE SEGUIMENT: 
Grau d’accessibilitat a les platges 

ESTIMACIÓ DEL COST:  
1.500.000 € 

 

INTERRELACIONS AMB ALTRES ACCIONS DEL PLA: 
2.4.1, 3.1.1, 1.1.7 

RELACIÓ AMB ALTRES PLANS: 
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PLA D'ACCIÓ LOCAL 
 
 

 

PLA D’ACCIÓ LOCAL DE SANT POL DE MAR 

LÍNIA ESTRATÈGICA 2 Conservar i gestionar els espais i recursos naturals del municipi 

PROGRAMA 2.5 Protecció i gestió dels sistemes naturals costaners 

ACCIÓ 2.5.6 Protegir la zona de l’alguer de Posidònia 

TEMÀTICA:  
Sistemes naturals i espais singulars 

TIPOLOGIA: B5 
Programes de vigilància 

OBJECTIU: 
Evitar la degradació del medi mari per a la protecció d’aquesta espècie. 
 
 
DESCRIPCIÓ:  

La costa del municipi compta amb un sector en el que es desenvolupen alguers de Posidònia oceànica, protegits i 
inclosos dins de la xarxa de seguiment d’alguers de Posidònia, com a fruit del conveni entre el Departament 
d‘Agricultura, Ramaderia i Pesca i la Universitat de Barcelona.  

Aquesta acció contempla la promoció i difusió d’aquesta zona entre la població del municipi i especialment entre les 
activitats que es desenvolupen en el medi marí, per tal d’evitar que pugui produir-se una degradació de l’estat en que es 
troben per manipulació o per l’abocament de residus des de les embarcacions o les platges.  

 

GRAU DE PRIORITAT: 
BAIXA 

SECTORS IMPLICATS:  
Ajuntament de Sant Pol de Mar 
Club Nàutic de Sant Pol 

PERÍODE D’EXECUCIÓ: 
2 anys 

FONT DE FINANÇAMENT: 
Ajuntament de Sant Pol de Mar 
Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca i 
de Medi Ambient i Habitatge 

TERMINI D’IMPLANTACIÓ: 
LLARG 

INDICADORS DE SEGUIMENT: 
Normativa municipal en la que s’incorporen 
determinacions sobre l’alguer de Posidònia 

ESTIMACIÓ DEL COST:  
10.000 € 

 

INTERRELACIONS AMB ALTRES ACCIONS DEL PLA: 
2.1.1, 2.5.4, 2.5.1, 2.4.1, 2.3.3 

RELACIÓ AMB ALTRES PLANS: 
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AUDITORIA AMBIENTAL DE SANT POL DE MAR 

PLA D'ACCIÓ LOCAL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LÍNIA ESTRATÈGICA 3: 
Assolir un medi urbà de qualitat 
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AUDITORIA AMBIENTAL DE SANT POL DE MAR 

PLA D'ACCIÓ LOCAL 
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AUDITORIA AMBIENTAL DE SANT POL DE MAR 

PLA D'ACCIÓ LOCAL 
 

PROGRAMA D’ACTUACIÓ 3.1: ENDEGAR LA 
TRANSICIÓ CAP A UNA MOBILITAT SOSTENIBLE: 

PACIFICACIÓ DEL TRÀNSIT, ACCESSIBILITAT, 
TRANSPORT PÚBLIC,... 
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AUDITORIA AMBIENTAL DE SANT POL DE MAR 

PLA D'ACCIÓ LOCAL 
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AUDITORIA AMBIENTAL DE SANT POL DE MAR 

PLA D'ACCIÓ LOCAL 
 
 
 

 

PLA D’ACCIÓ LOCAL DE SANT POL DE MAR 

LÍNIA ESTRATÈGICA 3 Assolir un Medi Urbà de Qualitat 

PROGRAMA 3.1 Endegar la transició cap a una mobilitat sostenible: pacificació del 
trànsit, accessibilitat, transport públic,... 

ACCIÓ 3.1.1 Eliminació de barreres arquitectòniques 

TEMÀTICA:  
Mobilitat 

TIPOLOGIA: A3 
Execució d’Obres 

OBJECTIU: 
Incrementar el grau d’accessibilitat i promoure que les noves actuacions tinguin en compte aquesta qüestió 
 

 
DESCRIPCIÓ:  

Es tracta d’establir uns criteris que permetin eliminar gradualment les barreres arquitectòniques en el municipi, així com 
evitar que les noves actuacions presentin barreres arquitectòniques per a determinades persones.  

Així, es tracta que les consideracions recollides en el Pla de Mobilitat i Accessibilitat de Sant Pol de Mar, i les del mateix 
codi d’accessibilitat de Catalunya (aprovat pel Decret 135/1995), siguin d’aplicació a l’àmbit de tot el terme municipal.  

L’Ajuntament establirà quins hauran de ser els amples mínims de carrer, l’espai lliure per a maniobres, els guals de pas 
de vianants, l’adaptació de les escales, la tipologia de paviment més adequada, ... per tal de garantir la màxima 
accessibilitat possible. Tanmateix vetllarà per al compliment de les prescripcions recollides en el codi d’accessibilitat, 
tant en el disseny de l’espai públic com en el projecte de noves edificacions. 

 

GRAU DE PRIORITAT:  
MITJA 

SECTORS IMPLICATS:  
Ajuntament de Sant Pol de Mar 

PERÍODE D’EXECUCIÓ:  
5 anys 

FONT DE FINANÇAMENT: 
Ajuntament de Sant Pol de Mar 

TERMINI D’IMPLANTACIÓ: 
LLARG 

INDICADORS DE SEGUIMENT: 
% pla d’accessibilitat aplicat 

ESTIMACIÓ DEL COST:  
118.000 € 

 

INTERRELACIONS AMB ALTRES ACCIONS DEL PLA: 
2.5.5 

RELACIÓ AMB ALTRES PLANS: 
Pla d’Accessibilitat i Mobilitat de Sant Pol de Mar 
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AUDITORIA AMBIENTAL DE SANT POL DE MAR 

PLA D'ACCIÓ LOCAL 
 
 
 

 

PLA D’ACCIÓ LOCAL DE SANT POL DE MAR 

LÍNIA ESTRATÈGICA 3 Assolir un Medi Urbà de Qualitat 

PROGRAMA 3.1 Endegar la transició cap a una mobilitat sostenible: pacificació del 
trànsit, accessibilitat, transport públic,... 

ACCIÓ 3.1.2 Promoure la implantació d’elements per a la pacificació del trànsit (N-
II) 

TEMÀTICA:  
Mobilitat 

TIPOLOGIA: D9 
Altres 

OBJECTIU: 
Donar caràcter de travesssera urbana a la N-II al seu pas per l’interior del municipi 
 

 
DESCRIPCIÓ:  

L’actual traçat de la N-II al seu pas pel municipi de Sant Pol de Mar, no presenta cap element que actuï en la reducció 
de la velocitat o el trànsit. Per això el pas d’aquesta infraestructura es constitueix com un element de fragmentació 
territorial i de disminució de la permeabilitat entre els diferents sectors del municipi. 

En aquest sentit es proposa instar a la implantació d’elements de regulació de la velocitat de circulació dels vehicles, 
com poden ser la instal·lació de bandes sonores i passos de vianants en plataforma, o l’increment en el control policial ) 
així com d’altres elements de regulació del trànsit (semàfors al llarg del recorregut de la carretera que facilitin en pas 
entre un costat i altre). 

 

GRAU DE PRIORITAT:  
ALTA 

SECTORS IMPLICATS:  
Ajuntament de Sant Pol de Mar 
Ministeri de Foment 

PERÍODE D’EXECUCIÓ:  
5 anys 

FONT DE FINANÇAMENT: 
Generalitat de Catalunya 
Ministeri de Foment 

TERMINI D’IMPLANTACIÓ: 
LLARG 

INDICADORS DE SEGUIMENT: 
Disminució accidentalitat N-II 

ESTIMACIÓ DEL COST:  
37.500 € 

 

INTERRELACIONS AMB ALTRES ACCIONS DEL PLA: 
3.4.3 

RELACIÓ AMB ALTRES PLANS: 
Pla d’Accessibilitat i Mobilitat de Sant Pol de Mar 
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AUDITORIA AMBIENTAL DE SANT POL DE MAR 

PLA D'ACCIÓ LOCAL 
 
 
 

 

PLA D’ACCIÓ LOCAL DE SANT POL DE MAR 

LÍNIA ESTRATÈGICA 3 Assolir un Medi Urbà de Qualitat 

PROGRAMA 3.1 Endegar la transició cap a una mobilitat sostenible: pacificació del 
trànsit, accessibilitat, transport públic,... 

ACCIÓ 3.1.3 Incrementar els controls sobre els estacionaments en zones 
prohibides i velocitats 

TEMÀTICA:  
Mobilitat 

TIPOLOGIA: B5 
Programes de vigilància ambiental 

OBJECTIU: 

Millorar la mobilitat interna i augmentar la seguretat dels vianants 

 
DESCRIPCIÓ:  

El problema de l’aparcament en el municipi es configura com una de les principals qüestions, donat el patró de mobilitat 
interna característic del terme, amb un clar predomini del vehicle privat.  

Amb una situació com aquesta és relativament normal trobar-se amb estacionaments realitzats en zones prohibides i 
sobre voreres que dificulten una mobilitat interna, que  ja és difícil per la pròpia configuració urbanística del nucli urbà. 
Per aquest motiu es proposa incrementar el control policial dels aparcaments il·legals i l’aplicació d’una major disciplina 
viària. 

D’altra banda, el control policial del centre també s’haurà d’estendre cap a la vigilància de la velocitat de circulació dels 
vehicles. Evitant i sancionant excessos de velocitat que puguin representar un perill per als vianants o per als altres 
conductors 

 

GRAU DE PRIORITAT:  
MITJA 

SECTORS IMPLICATS:  
Ajuntament de Sant Pol de Mar 

PERÍODE D’EXECUCIÓ:  
4 mesos 

FONT DE FINANÇAMENT: 
Ajuntament de Sant Pol de Mar 

TERMINI D’IMPLANTACIÓ: 
CURT 

INDICADORS DE SEGUIMENT: 
Disminució sancions per estacionament i 
velocitat 

ESTIMACIÓ DEL COST:  
Recursos Propis de l’Ajuntament 

 

INTERRELACIONS AMB ALTRES ACCIONS DEL PLA: 
3.4.4 

RELACIÓ AMB ALTRES PLANS: 
Pla d’Accessibilitat i Mobilitat de Sant Pol de Mar 
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AUDITORIA AMBIENTAL DE SANT POL DE MAR 

PLA D'ACCIÓ LOCAL 
 
 
 

 

PLA D’ACCIÓ LOCAL DE SANT POL DE MAR 

LÍNIA ESTRATÈGICA 3 Assolir un Medi Urbà de Qualitat 

PROGRAMA 3.1 Endegar la transició cap a una mobilitat sostenible: pacificació del 
trànsit, accessibilitat, transport públic,... 

ACCIÓ 3.1.4 Programar l’aplicació del Pla d’Accessibilitat i Mobilitat 

TEMÀTICA:  
Mobilitat 

TIPOLOGIA: C8 
Accions jurídiques i organitzatives 

OBJECTIU: 

Fer efectiva l’aplicació del pla d’accessibilitat i mobilitat i les actuacions recollides en el mateix 

 
DESCRIPCIÓ:  

El Pla d’Accessibilitat i Mobilitat de Sant Pol de Mar va ser elaborat l’any 2003, recollint un conjunt de consideracions i 
d’actuacions en matèria de millora de l’accessibilitat i mobilitat globals del terme. Malgrat disposar d’aquest document 
des de l’any 2003 encara no s’ha implantat cap de les propostes considerades. 

Per aquest motiu es proposa l’establiment d’un calendari en el que es doni un data límit per a la implantació, si no de 
totes les propostes, almenys d’algunes de les que formen part del pla.  

 

GRAU DE PRIORITAT:  
ALTA 

SECTORS IMPLICATS:  
Ajuntament de Sant Pol de Mar 

PERÍODE D’EXECUCIÓ:  
4 mesos 

FONT DE FINANÇAMENT: 
Ajuntament de Sant Pol de Mar 

TERMINI D’IMPLANTACIÓ: 
LLARG 

INDICADORS DE SEGUIMENT: 
% aplicació Pla Accessibilitat i Mobilitat 

ESTIMACIÓ DEL COST:  
Recursos Propis de l’Ajuntament 

 

INTERRELACIONS AMB ALTRES ACCIONS DEL PLA: 
3.1.1, 2.5.5 

RELACIÓ AMB ALTRES PLANS: 
Pla d’Accessibilitat i Mobilitat de Sant Pol de Mar 
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AUDITORIA AMBIENTAL DE SANT POL DE MAR 

PLA D'ACCIÓ LOCAL 
 
 
 

PROGRAMA D’ACTUACIÓ 3.2: 
FOMENTAR L’ÚS DE MITJANS DE TRANSPORT 

ALTERNATIUS AL VEHICLE PRIVAT 
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AUDITORIA AMBIENTAL DE SANT POL DE MAR 

PLA D'ACCIÓ LOCAL 
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AUDITORIA AMBIENTAL DE SANT POL DE MAR 

PLA D'ACCIÓ LOCAL 
 
 
 

 

PLA D’ACCIÓ LOCAL DE SANT POL DE MAR 

LÍNIA ESTRATÈGICA 3 Assolir un Medi Urbà de Qualitat 

PROGRAMA 3.2 Fomentar l’ús de mitjans de transport alternatius al vehicle privat 

ACCIÓ 3.2.1 Estudiar la implantació del carril bici en les noves actuacions sobre el 
territori 

TEMÀTICA:  
Mobilitat 

TIPOLOGIA: A3 
Execució d’Obres 

OBJECTIU: 

Promocionar la utilització de la bicicleta com a mitjà de transport i la creació de xarxes de carril en el municipi 

 
DESCRIPCIÓ:  

Actualment el municipi no compta amb cap xarxa de carril bici, així com tampoc no es recull cap al·lusió a la mateixa 
dins del Pla d’Accessibilitat i Mobilitat de Sant Pol de Mar. Si bé és cert que la implantació d’aquesta xarxa en el 
municipi compta amb diverses dificultats prèvies, com pot ser el pendent, l’orografia o  la manca d’espais en el que 
ubicar el carril bici, també compta amb avantatges com el clima favorable, la redacció d’un nou POUM o la possibilitat 
de dissenyar xarxes que uneixin diversos pobles de la costa.  
Es tractarà doncs d’estudiar la implantació de trams de carril bici tenint en compte les següents consideracions: 
- el disseny i implantació d’una xarxa coherent de carril bici en el municipi, allà on el pendent i l’espai no es 

constitueixin com a elements limitants, que integri els principals focus d’atracció en les rutes  
- ubicació d’aparcaments per a bicicletes en llocs estratègics del municipi (escola, pavelló,...) 
- pla de foment de l’ús de la bicicleta 
- adquisició de bicicletes per al parc de vehicles municipals.  

 
GRAU DE PRIORITAT:  
BAIX 

SECTORS IMPLICATS:  
Ajuntament de Sant Pol de Mar 

PERÍODE D’EXECUCIÓ:  
5 anys 

FONT DE FINANÇAMENT: 
Ajuntament de Sant Pol de Mar 
Consell Comarcal del Maresme 

TERMINI D’IMPLANTACIÓ: 
LLARG 

INDICADORS DE SEGUIMENT: 
Metres de tram de carril bici 

ESTIMACIÓ DEL COST:  
18.000 € 

 

INTERRELACIONS AMB ALTRES ACCIONS DEL PLA: 
1.1.7, 2.5.5 

RELACIÓ AMB ALTRES PLANS: 
Pla d’Accessibilitat i Mobilitat de Sant Pol de Mar 
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AUDITORIA AMBIENTAL DE SANT POL DE MAR 

PLA D'ACCIÓ LOCAL 
 
 
 

 

PLA D’ACCIÓ LOCAL DE SANT POL DE MAR 

LÍNIA ESTRATÈGICA 3 Assolir un Medi Urbà de Qualitat 

PROGRAMA 3.2 Fomentar l’ús de mitjans de transport alternatius al vehicle privat 

ACCIÓ 3.2.2 Potenciar la creació de camins escolars segurs 

TEMÀTICA:  
Mobilitat 

TIPOLOGIA: D9 
Altres 

OBJECTIU: 
Promocionar els desplaçaments a peu cap a l’escola del municipi, tot augmentat el grau d’accessibilitat a la 
mateixa en diferents modes de transport 

 
DESCRIPCIÓ:  

Per tal de fomentar els desplaçaments a peu cap a les escoles del municipi, es crearan un conjunt d’itineraris escolars 
segurs que abastin la major part del municipi. Es caracteritzaran per disposar d’unes determinades amplades i estar 
senyalitzats com a itinerari escolar, suposant la prioritat dels vianants al llarg de tot el recorregut. Així permetran 
realitzar els desplaçaments cap a les escoles amb un mínim de seguretat. 

En col·laboració amb els centres escolars es definirà la xarxa de camins escolars segurs, que facilitaran l’accés dels 
escolars des de casa seva fins a l’escola, a peu o en bicicleta.  

Per a la realització d’aquesta acció s’analitzarà l’efectivitat de l’actual camí escolar, i s’estudiarà la seva ampliació a 
d’altres zones del municipi. Tanmateix es realitzaran millores en la senyalítica, passos de vianants o elements de 
regulació de velocitat, al llarg del recorregut descrit pel camí. 

 
GRAU DE PRIORITAT:  
ALTA 

SECTORS IMPLICATS:  
Ajuntament de Sant Pol de Mar 

PERÍODE D’EXECUCIÓ:  
10 mesos 

FONT DE FINANÇAMENT: 
Ajuntament de Sant Pol de Mar 
Diputació de Barcelona 

TERMINI D’IMPLANTACIÓ: 
MIG 

INDICADORS DE SEGUIMENT: 
Metres de camins escolars segurs 

ESTIMACIÓ DEL COST:  
9.000 € 

 

INTERRELACIONS AMB ALTRES ACCIONS DEL PLA: 
1.1.7 

RELACIÓ AMB ALTRES PLANS: 
Pla d’Accessibilitat i Mobilitat de Sant Pol de Mar 
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AUDITORIA AMBIENTAL DE SANT POL DE MAR 

PLA D'ACCIÓ LOCAL 
 
 
 

 

PLA D’ACCIÓ LOCAL DE SANT POL DE MAR 

LÍNIA ESTRATÈGICA 3 Assolir un Medi Urbà de Qualitat 

PROGRAMA 3.2 Fomentar l’ús de mitjans de transport alternatius al vehicle privat 

ACCIÓ 3.2.3 Mantenir conjuntament amb els municipis veïns un autobús que 
connecti amb l’Hospital de Calella i Renfe 

TEMÀTICA:  
Mobilitat 

TIPOLOGIA: C7 
Posada en marxa de nous serveis 

OBJECTIU: 

Possibilitar que els desplaçaments entre els municipis veïns es puguin fer en transport públic 

 
DESCRIPCIÓ:  

Es tracta de diversificar el ventall de transport públic al que poden accedir els ciutadans de Sant Pol de Mar, però també 
el conjunt de municipis del voltant, de manera que es disminueixin els desplaçaments realitzats en vehicle privat.  

L’habilitació d’una nova línia d’autobús que connecti l’estació de RENFE de Sant Pol de Mar amb l’Hospital de Calella, 
facilita d’una banda l’accés a aquest equipament per part dels veïns de Sant Pol de Mar. També facilita l’accés als 
ciutadans d’altres municipis que podran realitzar l’intercanvi des de l’estació de tren a l’autobús (Sant Cebrià), així com 
els trasllat dels alumnes de secundària a l’institut Bisbe Sivilla. 

 
GRAU DE PRIORITAT:  
ALTA 

SECTORS IMPLICATS:  
Ajuntament de Sant Pol de Mar 
Consell Comarcal del Maresme 

PERÍODE D’EXECUCIÓ:  
1 mes 

FONT DE FINANÇAMENT: 
Ajuntament de Sant Pol de Mar 
Consell Comarcal del Maresme 

TERMINI D’IMPLANTACIÓ: 
CURT 

INDICADORS DE SEGUIMENT: 
Increment del nombre de viatgers 

ESTIMACIÓ DEL COST:  
Recursos Propis de l’Ajuntament 

 

INTERRELACIONS AMB ALTRES ACCIONS DEL PLA: 
 

RELACIÓ AMB ALTRES PLANS: 
Pla d’Accessibilitat i Mobilitat de Sant Pol de Mar 
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AUDITORIA AMBIENTAL DE SANT POL DE MAR 

PLA D'ACCIÓ LOCAL 
 
 
 

 

PLA D’ACCIÓ LOCAL DE SANT POL DE MAR 

LÍNIA ESTRATÈGICA 3 Assolir un Medi Urbà de Qualitat 

PROGRAMA 3.2 Fomentar l’ús de mitjans de transport alternatius al vehicle privat 

ACCIÓ 3.2.4 Augmentar la freqüència de pas dels trens 

TEMÀTICA:  
Mobilitat 

TIPOLOGIA: A2 
Projectes executius 

OBJECTIU: 
Adequar el servei de la línia de tren a les necessitats actuals 
 

 
DESCRIPCIÓ:  

El municipi està ben connectat amb Barcelona mitjançant la línia C-1 de RENFE, amb un interval de pas de 20-30 
minuts. Malgrat això, el temps de recorregut es configura com a un factor limitant per a alguns dels usuaris. 

Per això es proposa l’increment en el nombre de trens que paren a Sant Pol de Mar i l’estudi de la viabilitat tècnica i 
econòmica d’habilitar trens que surtin des dels municipis de l’Alt Maresme i que vagin semidirectes a Barcelona, sense 
parar als municipis del Baix Maresme, escurçant el temps de trajecte i proporcionant un servei més ràpid i competitiu. 

Caldrà incrementar la freqüència de pas dels trens  i disminuir el temps de recorregut dels mateixos mitjançant la 
creació de nous trajectes amb combinacions de parades diferents. .  

GRAU DE PRIORITAT:  
BAIXA 

SECTORS IMPLICATS:  
Ajuntament de Sant Pol de Mar 
RENFE 

PERÍODE D’EXECUCIÓ:  
5 anys 

FONT DE FINANÇAMENT: 
Diputació de Barcelona 
Generalitat de Catalunya (DPTOP) 
RENFE 

TERMINI D’IMPLANTACIÓ: 
LLARG 

INDICADORS DE SEGUIMENT: 
Increment nombre de viatgers 

ESTIMACIÓ DEL COST:  
Recursos RENFE 

 

INTERRELACIONS AMB ALTRES ACCIONS DEL PLA: 
3.2.1, 3.2.3 

RELACIÓ AMB ALTRES PLANS: 
Pla d’Accessibilitat i Mobilitat de Sant Pol de Mar 
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AUDITORIA AMBIENTAL DE SANT POL DE MAR 

PLA D'ACCIÓ LOCAL 
 

PROGRAMA D’ACTUACIÓ 3.3: 
DESCONGESTIONAR EL CENTRE URBÀ DEL 

TRÀNSIT DE VEHICLES I PROMOURE ALTRES 
HÀBITS DE MOBILITAT 
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AUDITORIA AMBIENTAL DE SANT POL DE MAR 

PLA D'ACCIÓ LOCAL 
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AUDITORIA AMBIENTAL DE SANT POL DE MAR 

PLA D'ACCIÓ LOCAL 
 
 
 

 

PLA D’ACCIÓ LOCAL DE SANT POL DE MAR 

LÍNIA ESTRATÈGICA 3 Assolir un Medi Urbà de Qualitat 

PROGRAMA 3.3 Descongestionar el centre urbà del trànsit de vehicles i promoure 
altres hàbits de mobilitat 

ACCIÓ 3.3.1 Dotar a l’entorn del nucli urbà de zones d’aparcament per tal de reduir 
el futur dèficit de places 

TEMÀTICA:  
Mobilitat 

TIPOLOGIA: C7 
Posada en marxa de nous serveis 

OBJECTIU: 
Promocionar els desplaçaments interns a peu i disminuir la proporció de desplaçaments interns en vehicle 
privat 
 
 
DESCRIPCIÓ:  

En aplicar les actuacions proposades dins del Pla d’Accessibilitat i Mobilitat de Sant Pol de Mar, es produirà una 
reducció del nombre de places d’aparcament disponible en el nucli urbà. 

Així, de forma prèvia a la realització d’aquestes propostes caldrà preveure les reserves d’aparcament necessàries que 
compensaran l’eliminació de places. Aquesta actuació també està recollida en el Pla d’Accessibilitat, en el que es 
preveu la creació d’un aparcament al carrer Buenos Aires amb capacitat per a 50 places.  

D’altra banda, el municipi ja compta amb diverses bosses d’aparcament molt importants que es troben infrautilitzades. 
Es tractarà d’acompanyar aquesta acció amb la de potenciar el coneixement i la utilització de zones com Can Villar o el 
solar de les escoles. 

 
GRAU DE PRIORITAT:  
ALTA 

SECTORS IMPLICATS:  
Ajuntament de Sant Pol de Mar 

PERÍODE D’EXECUCIÓ:  
2 anys 

FONT DE FINANÇAMENT: 
Ajuntament de Sant Pol de Mar 

TERMINI D’IMPLANTACIÓ: 
LLARG 

INDICADORS DE SEGUIMENT: 
% Disminució de la mobilitat interna en vehicle 
privat 

ESTIMACIÓ DEL COST:  
1.000.000 € 

 

INTERRELACIONS AMB ALTRES ACCIONS DEL PLA: 
3.3.4, 3.3.2 

RELACIÓ AMB ALTRES PLANS: 
Pla d’Accessibilitat i Mobilitat de Sant Pol de Mar 
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AUDITORIA AMBIENTAL DE SANT POL DE MAR 

PLA D'ACCIÓ LOCAL 
 
 
 

 

PLA D’ACCIÓ LOCAL DE SANT POL DE MAR 

LÍNIA ESTRATÈGICA 3 Assolir un Medi Urbà de Qualitat 

PROGRAMA 3.3 Descongestionar el centre urbà del trànsit de vehicles i promoure 
altres hàbits de mobilitat 

ACCIÓ 3.3.2 Creació de zones de vianants i prioritat invertida 

TEMÀTICA:  
Mobilitat 

TIPOLOGIA: A3 
Execució d’Obres 

OBJECTIU: 
Millorar la mobilitat i seguretat a l’interior del nucli urbà, tot recuperant l’espai urbà per als peatons 
 

 
DESCRIPCIÓ:  

Aquesta acció consistirà en l’aplicació i execució de les propostes recollides dins del Pla d’Accessibilitat i Mobilitat per a 
la peatonalització del nucli urbà i la millora de la qualitat en els desplaçaments dins l’espai urbà.  

S’estudiarà la creació d’aquestes zones per fases, de manera que els ciutadans puguin adaptar-se de forma gradual a 
la transformació del centre urbà.  

Caldrà realitzar sessions informatives en les que s’explicarà als santpolencs quina és la finalitat del tancament dels 
carrers del centre i les millores, quant a seguretat i qualitat, que comportarà aquesta actuació. Serà interessant endegar 
un procés de participació al respecte, en el que els ciutadans puguin fer aportacions sobre els carrers que consideren 
requereixen major prioritat. 

 
GRAU DE PRIORITAT:  
MITJA 

SECTORS IMPLICATS:  
Ajuntament de Sant Pol de Mar 

PERÍODE D’EXECUCIÓ:  
10 anys 

FONT DE FINANÇAMENT: 
Ajuntament de Sant Pol de Mar 
Diputació de Barcelona 

TERMINI D’IMPLANTACIÓ: 
LLARG 

INDICADORS DE SEGUIMENT: 
% aplicació Pla d’Accessibilitat i Mobilitat 

ESTIMACIÓ DEL COST:  
12.000 € 

 

INTERRELACIONS AMB ALTRES ACCIONS DEL PLA: 
3.3.1 

RELACIÓ AMB ALTRES PLANS: 
Pla d’Accessibilitat i Mobilitat de Sant Pol de Mar 
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AUDITORIA AMBIENTAL DE SANT POL DE MAR 

PLA D'ACCIÓ LOCAL 
 
 
 

 

PLA D’ACCIÓ LOCAL DE SANT POL DE MAR 

LÍNIA ESTRATÈGICA 3 Assolir un Medi Urbà de Qualitat 

PROGRAMA 3.3 Descongestionar el centre urbà del trànsit de vehicles i promoure 
altres hàbits de mobilitat 

ACCIÓ 3.3.3 Fomentar l’ús del vehicle compartit 

TEMÀTICA:  
Mobilitat 

TIPOLOGIA: B6 
Projectes i campanyes d’implicació d’agents 
econòmics i socials 

OBJECTIU: 
Disminuir la proporció de desplaçaments en vehicle privat 
 

 
DESCRIPCIÓ:  

El projecte de promocionar el vehicle compartit es porta a terme en diversos municipis de Catalunya, amb diferents 
resultats. En el cas del Maresme, el Consell Comarcal ha habilitat un espai en la seva web per facilitar la trobada de les 
persones que tinguin uns horaris compatibles i realitzin un mateix trajecte, per tal que puguin compartir el seu vehicle en 
la realització dels viatges.  

Alguns municipis han reservat un espai concret dins de la seva web perquè els ciutadans puguin posar-se en contacte 
per compartir vehicle.  

Així es proposa la creació d’aquest mateix espai a la web de l’Ajuntament per a que les persones que vulguin compartir 
trajecte per anar a treballar, estudiar o en la realització d’un viatge, es puguin posar en contacte. 

 
GRAU DE PRIORITAT:  
BAIXA 

SECTORS IMPLICATS:  
Ajuntament de Sant Pol de Mar 

PERÍODE D’EXECUCIÓ:  
5 mesos 

FONT DE FINANÇAMENT: 
Ajuntament de Sant Pol de Mar 
Consell Comarcal del Maresme 

TERMINI D’IMPLANTACIÓ: 
LLARG 

INDICADORS DE SEGUIMENT: 
Disminució nombre desplaçaments en vehicle 
privat 

ESTIMACIÓ DEL COST:  
Recursos propis de l’Ajuntament 

 

INTERRELACIONS AMB ALTRES ACCIONS DEL PLA: 
7.2.1, 7.2.2, 7.2.3 

RELACIÓ AMB ALTRES PLANS: 
Pla d’Accessibilitat i Mobilitat de Sant Pol de Mar 
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AUDITORIA AMBIENTAL DE SANT POL DE MAR 

PLA D'ACCIÓ LOCAL 
 
 
 

 

PLA D’ACCIÓ LOCAL DE SANT POL DE MAR 

LÍNIA ESTRATÈGICA 3 Assolir un Medi Urbà de Qualitat 

PROGRAMA 3.3 Descongestionar el centre urbà del trànsit de vehicles i promoure 
altres hàbits de mobilitat 

ACCIÓ 3.3.4 Instal·lar senyalítica sobre la ubicació dels aparcaments públics  

TEMÀTICA:  
Mobilitat 

TIPOLOGIA: D9 
Altres 

OBJECTIU: 
Facilitar l’accés a les bosses d’aparcament del municipi i evitar el trànsit a l’interior del municipi 
 

 
DESCRIPCIÓ:  

El trànsit de pas per l’interior del municipi, i sobretot per l’interior del casc urbà, provoca un seguit de problemes de 
congestió i de pèrdua de qualitat del medi que poden minimitzar-se en cas de disminuir el nombre de vehicles que hi 
accedeixen. 

Per tal d’evitar el trànsit de pas al centre del poble s’instal·laran un seguit de senyals indicatives a l’entrada del casc 
antic en les que s’ubiqui la situació dels aparcaments més pròxims. 

- s’identificaran els principals accessos al casc antic 

- es localitzaran les zones d’aparcament i s’instal·larà la senyalítica a l’entrada de la mateixa per tal d’identificar-la 
com a tal 

- s’instal·laran panells informatius en els principals accessos que indiquin com arribar a l’aparcament més proper 

- s’instal·larà senyalítica de suport per tal de facilitar l’arribada a la zona d’aparcament 

 
GRAU DE PRIORITAT:  
MITJA 

SECTORS IMPLICATS:  
Ajuntament de Sant Pol de Mar 

PERÍODE D’EXECUCIÓ:  
3 mesos 

FONT DE FINANÇAMENT: 
Ajuntament de Sant Pol de Mar 

TERMINI D’IMPLANTACIÓ: 
CURT 

INDICADORS DE SEGUIMENT: 
Grau utilització aparcaments dissuassius 

ESTIMACIÓ DEL COST:  
3.440 € 

 

INTERRELACIONS AMB ALTRES ACCIONS DEL PLA: 
3.3.1 

RELACIÓ AMB ALTRES PLANS: 
Pla d’Accessibilitat i Mobilitat de Sant Pol de Mar 
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AUDITORIA AMBIENTAL DE SANT POL DE MAR 

PLA D'ACCIÓ LOCAL 
 
 
 

 

PLA D’ACCIÓ LOCAL DE SANT POL DE MAR 

LÍNIA ESTRATÈGICA 3 Assolir un Medi Urbà de Qualitat 

PROGRAMA 3.3 Descongestionar el centre urbà del trànsit de vehicles i promoure 
altres hàbits de mobilitat 

ACCIÓ 3.3.5 Fomentar l’ús d’itineraris alternatius per evitar el nucli urbà 

TEMÀTICA:  
Mobilitat 

TIPOLOGIA: D9 
Altres 

OBJECTIU: 
Disminuir el pas de vehicles per l’interior del centre urbà 
 

 
DESCRIPCIÓ:  

En el mateix sentit que l’actuació anterior, aquesta acció pretén eliminar el trànsit de pas que entra dins del casc antic. 
L’eliminació d’aquest trànsit comportarà una millora immediata de les condicions de qualitat de l’espai urbà i de la 
seguretat del centre.  

Es tracta de desviar el trànsit des de la carretera de Sant Cebrià cap a la N-II, o cap a d’altres punts del municipi 
mitjançant la instal·lació de senyalítica més adequada al llarg del recorregut de la carretera de Sant Cebrià i sobretot en 
les interseccions d’aquesta amb la carretera Vella o el carrer d’accés a Can Valmanya. 

GRAU DE PRIORITAT:  
MITJA 

SECTORS IMPLICATS:  
Ajuntament de Sant Pol de Mar 

PERÍODE D’EXECUCIÓ:  
1 any 

FONT DE FINANÇAMENT: 
Ajuntament de Sant Pol de Mar 

TERMINI D’IMPLANTACIÓ: 
LLARG 

INDICADORS DE SEGUIMENT: 
% disminució desplaçaments per l’interior del 
casc urbà 

ESTIMACIÓ DEL COST:  
3.440 € 

 

INTERRELACIONS AMB ALTRES ACCIONS DEL PLA: 
3.3.4, 3.3.1, 3.3.2 , 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3 

RELACIÓ AMB ALTRES PLANS: 
Pla d’Accessibilitat i Mobilitat de Sant Pol de Mar 
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AUDITORIA AMBIENTAL DE SANT POL DE MAR 

PLA D'ACCIÓ LOCAL 
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AUDITORIA AMBIENTAL DE SANT POL DE MAR 

PLA D'ACCIÓ LOCAL 
 

PROGRAMA D’ACTUACIÓ 3.4: 
MILLORA DE LA QUALITAT ACÚSTICA I DE 

L’AIRE 
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AUDITORIA AMBIENTAL DE SANT POL DE MAR 

PLA D'ACCIÓ LOCAL 
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AUDITORIA AMBIENTAL DE SANT POL DE MAR 

PLA D'ACCIÓ LOCAL 
 
 

 

PLA D’ACCIÓ LOCAL DE SANT POL DE MAR 

LÍNIA ESTRATÈGICA 3 Assolir un Medi Urbà de Qualitat 

PROGRAMA 3.4 Millora de la qualitat acústica i de l’aire 

ACCIÓ 3.4.1 Instal·lació periòdica de la Unitat Mòbil de control de la qualitat 
atmosfèrica 

TEMÀTICA:  
Contaminació atmosfèrica 

TIPOLOGIA: B5 
Programa de vigilància ambiental 

OBJECTIU: 
Obtenir dades sobre la qualitat de l’aire del municipi/ avaluar la influència del pas de grans infraestructures de 
transport pel municipi 
 
 
DESCRIPCIÓ:  

El municipi no compta amb una estació fixa de control de la qualitat atmosfèrica. La qualitat de l’aire pot avaluar-se 
mitjançant les mesures realitzades per les unitats mòbils com la que la Diputació de Barcelona cedeix als municipis que 
així ho sol·liciten. 

Durant l’any 2005 es va sol·licitar la instal·lació d’aquesta unitat en el municipi, i es va detectar una qualitat de l’aire 
força bona, amb pics per a alguns contaminants.  

Per tal de fer un seguiment al llarg del temps es proposa sol·licitar de forma periòdica la unitat mòbil de la Diputació de 
Barcelona, que abasti diferents èpoques de l’any, com l’estiu per avaluar l’ozó,  i que permeti reunir les dades suficients 
per determinar quina és la qualitat de l’aire del municipi. La periodicitat amb la que s’hauria d’instal·lar la unitat és de 
cada un o dos anys. 

 
GRAU DE PRIORITAT:  
BAIXA 

SECTORS IMPLICATS:  
Diputació de Barcelona 
Ajuntament de Sant Pol de Mar 

PERÍODE D’EXECUCIÓ:  
Periòdica 

FONT DE FINANÇAMENT: 
Diputació de Barcelona 

TERMINI D’IMPLANTACIÓ: 
LLARG 

INDICADORS DE SEGUIMENT: 
Grau de qualitat de l’aire 

ESTIMACIÓ DEL COST:  
Sense cost econòmic 

 

INTERRELACIONS AMB ALTRES ACCIONS DEL PLA: 
3.3.4, 3.3.1, 3.3.2 , 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3 

RELACIÓ AMB ALTRES PLANS: 
Pla d’Accessibilitat i Mobilitat de Sant Pol de Mar 

 

 109



AUDITORIA AMBIENTAL DE SANT POL DE MAR 

PLA D'ACCIÓ LOCAL 
 
 

 

PLA D’ACCIÓ LOCAL DE SANT POL DE MAR 

LÍNIA ESTRATÈGICA 3 Assolir un Medi Urbà de Qualitat 

PROGRAMA 3.4 Millora de la qualitat acústica i de l’aire 

ACCIÓ 3.4.2 Definir l’emplaçament definitiu de les antenes de radiocomunicació 

TEMÀTICA:  
Contaminació atmosfèrica 

TIPOLOGIA: A1 
Estudis tècnics 

OBJECTIU: 
Determinar les ubicacions que solucionen la problemàtica de les antenes de radiocomunicació 
 

 
DESCRIPCIÓ:  

La ubicació de les antenes de radiocomunicació del municipi ha estat un tema que ha generat molta controvèrsia entre 
la població del municipi. El desconeixement dels efectes que aquestes puguin provocar a mig i llarg termini entre la 
població exposada, la concentració de més d’una infraestructura en un sol punt (com els Garrofers) o l’impacte visual 
que generen, són qüestions que actuen de forma negativa en l’acceptació d’aquestes infraestructures. 

L’Ajuntament ha elaborat un Pla Especial per a les infraestructures de radiocomunicació i un estudi sobre la ubicació de 
les antenes. Aquest últim concreta unes localitzacions per a les antenes i avalua les modificacions  sobre la cobertura i 
el senyal de televisió.  

Es tracta de determinar l’emplaçament definitiu de les antenes, o les mesures correctores a aplicar sobre les actuals per 
tal de minimitzar els impactes que aquestes generen sobre la població. D’altra banda, la definició dels punts en què 
s’ubicaran finalment haurà d’anar acompanyada de la realització de campanyes d’informació a la població per tal de 
reduir l’alarma social enfront aquest problema.   

 
GRAU DE PRIORITAT:  
ALTA 

SECTORS IMPLICATS:  
Ajuntament de Sant Pol de Mar  
Diputació de Barcelona (Localret)  

PERÍODE D’EXECUCIÓ:  
1 any 

FONT DE FINANÇAMENT: 
Consell Comarcal del Maresme 
Ajuntament de Sant Pol de Mar 

TERMINI D’IMPLANTACIÓ: 
LLARG 

INDICADORS DE SEGUIMENT: 
% aplicació Pla Especial Telecomunicacions 

ESTIMACIÓ DEL COST:  
Recursos propis de l’Ajuntament 

 

INTERRELACIONS AMB ALTRES ACCIONS DEL PLA: 
1.1.1 

RELACIÓ AMB ALTRES PLANS: 
Pla d’Accessibilitat i Mobilitat de Sant Pol de Mar 
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AUDITORIA AMBIENTAL DE SANT POL DE MAR 

PLA D'ACCIÓ LOCAL 
 
 

 

PLA D’ACCIÓ LOCAL DE SANT POL DE MAR 

LÍNIA ESTRATÈGICA 3 Assolir un Medi Urbà de Qualitat 

PROGRAMA 3.4 Millora de la qualitat acústica i de l’aire 

ACCIÓ 3.4.3 Instar a les administracions responsables a l’aplicació de mesures per 
a la reducció de l’impacte acústic produït per la N-II i la C-32 

TEMÀTICA:  
Contaminació atmosfèrica 

TIPOLOGIA: B5 
Programes de vigilància ambiental 

OBJECTIU: 
Minimitzar l’impacte acústic produït per les infraestructures de transport 
 

 
DESCRIPCIÓ:  

El pas de determinades infraestructures pel municipi, com són la C-32 o la N-II, suposen un considerable impacte 
acústic tal i com s’ha constatat a partir de les mesures de soroll en punts pròxims a aquestes dues vies (al Cassarell o 
Can Reig).  

Cal estudiar els casos concrets i aplicar mesures que minimitzin l’impacte acústic provocat per aquestes vies sobre els 
ciutadans. Entre les mesures que es poden aplicar es troben: 

- la instal·lació d’apantallaments acústics 

- la instal·lació de paviment sonoreductor(aplicat sobre les capes de ferm ja existents) 

- la regulació de velocitat 

 
GRAU DE PRIORITAT:  
ALTA 

SECTORS IMPLICATS:  
Generalitat de Catalunya 
Ajuntament de Sant Pol de Mar  

PERÍODE D’EXECUCIÓ:  
8 mesos 

FONT DE FINANÇAMENT: 
Ministeri de Foment 
Generalitat de Catalunya 
Ajuntament de Sant Pol de Mar 

TERMINI D’IMPLANTACIÓ: 
MIG 

INDICADORS DE SEGUIMENT: 
Disminució nivell soroll en les zones pròximes a 
les infraestructures 
Mesura del nivell de soroll 

ESTIMACIÓ DEL COST:  
Recursos propis de l’Ajuntament 

 

INTERRELACIONS AMB ALTRES ACCIONS DEL PLA: 
3.1.2, 3.4.4, 6.1.4 

RELACIÓ AMB ALTRES PLANS: 
Pla d’Accessibilitat i Mobilitat de Sant Pol de Mar 
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AUDITORIA AMBIENTAL DE SANT POL DE MAR 

PLA D'ACCIÓ LOCAL 
 
 

 

PLA D’ACCIÓ LOCAL DE SANT POL DE MAR 

LÍNIA ESTRATÈGICA 3 Assolir un Medi Urbà de Qualitat 

PROGRAMA 3.4 Millora de la qualitat acústica i de l’aire 

ACCIÓ 3.4.4 Campanya de control de soroll en vehicles 

TEMÀTICA:  
Contaminació atmosfèrica 

TIPOLOGIA: B5 
Programes de vigilància ambiental 

OBJECTIU: 
Disminuir la contaminació acústica associada al pas de vehicles i motos pel centre urbà 
 

 
DESCRIPCIÓ:  

Els vehicles motoritzats són un dels principals focus de contaminació sonora a Sant Pol de Mar. Per controlar aquests 
nivells de contaminació i garantir que es mantinguin en tot moment dins dels límits d’immissió establerts, cal fer una 
tasca de seguiment i control dels nivells de soroll que emeten els vehicles de motor, especialment les motocicletes i els 
vehicles pesants. Així, es proposa que s’implementi un control periòdic trimestral del nivell d’emissions sonores dels 
vehicles motoritzats. Per les seves competències a la via pública i en el control del trànsit, es proposa que aquest 
control s’articuli a través de la Policia Local. 

El marc d’aquesta estratègia de control ha de ser el següent: Ordenança municipal reguladora dels usos i de les 
activitats i la pròpia de soroll. Altres actuacions que acompanyaran a aquesta campanya són: 

- Coordinació amb el departament de Medi Ambient per establir els termes i l’organització de les campanyes de 
control i seguiment,  

- Dotació al cos de la policia local dels pertinents recursos tècnics, humans i econòmics per dur a terme aquesta 
tasca  

- Organització d’una campanya informativa adreçada als ciutadans per comunicar la tasca de control que es 
realitzarà i les possibles millores que poden introduir als seus vehicles per reduir els nivells d’emissió. 

Aquesta actuació es podria extendre a salvaguardar la tranquil·litat i el silenci a la vila com a valor de qualitat urbana. 

 

 
GRAU DE PRIORITAT:  
MITJA 

SECTORS IMPLICATS:  
Direcció General de Qualitat Ambiental  
Diputació de Barcelona 
Ajuntament de Sant Pol de Mar 

PERÍODE D’EXECUCIÓ:  
2 mesos 

FONT DE FINANÇAMENT: 
Diputació de Barcelona 
Ajuntament de Sant Pol de Mar 

TERMINI D’IMPLANTACIÓ: 
LLARG 

INDICADORS DE SEGUIMENT: 
Disminució nivell soroll en les zones pròximes a 
les infraestructures 
Mesura del nivell de soroll 

ESTIMACIÓ DEL COST:  
5.000 € 

 

INTERRELACIONS AMB ALTRES ACCIONS DEL PLA: 
3.4.3, 3.1.2, 3.1.3, 6.1.4 

RELACIÓ AMB ALTRES PLANS: 
Pla d’Accessibilitat i Mobilitat de Sant Pol de Mar 
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AUDITORIA AMBIENTAL DE SANT POL DE MAR 

PLA D'ACCIÓ LOCAL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LÍNIA ESTRATÈGICA 4: 
Millora de la gestió dels residus, 

l’energia i l’aigua  
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AUDITORIA AMBIENTAL DE SANT POL DE MAR 

PLA D'ACCIÓ LOCAL 
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AUDITORIA AMBIENTAL DE SANT POL DE MAR 

PLA D'ACCIÓ LOCAL 
 

PROGRAMA D’ACTUACIÓ 4.1: FOMENTAR LA 
MINIMITZACIÓ, AMPLIACIÓ I CONSOLIDACIÓ DE 
LES RECOLLIDES SELECTIVES I ESPECÍFIQUES 
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AUDITORIA AMBIENTAL DE SANT POL DE MAR 

PLA D'ACCIÓ LOCAL 
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AUDITORIA AMBIENTAL DE SANT POL DE MAR 

PLA D'ACCIÓ LOCAL 
 
 
 

 

PLA D’ACCIÓ LOCAL DE SANT POL DE MAR 

LÍNIA ESTRATÈGICA 4 Millora de la Gestió dels Residus, l’Energia i l’Aigua 

PROGRAMA 4.1 Fomentar la minimització, l’ampliació i consolidació de les recollides 
selectives i específiques 

ACCIÓ 4.1.1 Elaborar un Pla de Gestió de Residus Municipals 

TEMÀTICA:  
Residus 

TIPOLOGIA: A1 
Estudis Tècnics 

OBJECTIU: 
Establir un marc que proporcioni una visió de conjunt del vector residus 

 
 
DESCRIPCIÓ:  

Per establir quina fita es vol assolir en la gestió i tractament de les deixalles municipals i garantir una millor coordinació 
entre els responsables de residus de l’Ajuntament i l’empresa encarregada de la recollida, és imprescindible l’elaboració 
del Programa de Gestió Integral de Residus Municipals de Sant Pol de Mar. Dins d’aquest programa es tractaria la 
qüestió dels residus des d’una visió de conjunt, quantificant els fluxos i establint els marcs sobre els que elaborar les 
propostes de futur. Aquest programa permetrà establir i especificar la gestió i el control que es realitzi de cadascuna de 
les fraccions de residus produïdes en el municipi.  El Pla hauria de contemplar els següents aspectes: 

• Jerarquia de les 3R: reduir, reutilitzar i reciclar 

• Objectius de recollida i recuperació a assolir. 

• Logística necessària (contenidors, camions de recollida, plantes de tractament, etc.) 

• Campanya d’educació ambiental 

• Cronograma d’aplicació del programa 

• Previsió de despeses 

• Fonts de finançament 

• Seguiment de l’execució del programa 

 
GRAU DE PRIORITAT:  
ALTA 

SECTORS IMPLICATS:  
Ajuntament de Sant Pol de Mar 
Consell Comarcal del Maresme 

PERÍODE D’EXECUCIÓ:  
10 mesos 

FONT DE FINANÇAMENT: 
Ajuntament de Sant Pol de Mar 
Agència de Residus de Catalunya 

TERMINI D’IMPLANTACIÓ: 
CURT 

INDICADORS DE SEGUIMENT: 
Aprovació del Pla 

ESTIMACIÓ DEL COST:  
18.000 € 

 

INTERRELACIONS AMB ALTRES ACCIONS DEL PLA: 
4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 7.2.1 

RELACIÓ AMB ALTRES PLANS: 
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AUDITORIA AMBIENTAL DE SANT POL DE MAR 

PLA D'ACCIÓ LOCAL 
 
 
 

 

PLA D’ACCIÓ LOCAL DE SANT POL DE MAR 

LÍNIA ESTRATÈGICA 4 Millora de la Gestió dels Residus, l’Energia i l’Aigua 

PROGRAMA 4.1 Fomentar la minimització, l’ampliació i consolidació de les recollides 
selectives i específiques 

ACCIÓ 4.1.2 Adequar les freqüències de les recollides de residus durant el període 
estival 

TEMÀTICA:  
Residus 

TIPOLOGIA: C7 
Posada en marxa de nous serveis 

OBJECTIU: 
Solucionar els problemes derivats de l’estacionalitat en la producció de residus 

 
 
DESCRIPCIÓ:  

L’elevada producció de residus que es detecta en períodes estivals desborda el sistema de recollida, generant 
problemes i molèsties als veïns, així com repercutint en la qualitat de les fraccions de residus separades.  

Aquesta acció consisteix en l’increment de les freqüències de recollides selectives que són gestionades pel Consell 
Comarcal del Maresme. Realitzades actualment de forma mensual o setmanal, en funció de la fracció de la que es 
tracti, caldria doblar la freqüència i fer que les recollides setmanals (de paper, cartró i envasos) es produïssin cada 3-4 
dies i les mensuals (vidre) cada 15. 

Tanmateix, s’estudiarà la possibilitat d’instal·lar contenidors temporals en aquelles ubicacions en què la producció de 
residus a l’estiu sigui molt elevada.  

En el mateix sentit, es plantejarà la possibilitat d’ubicar un major nombre de contenidors per a la fracció de rebuig durant 
l’estiu en aquells punts on es disposi de l’espai suficient, o be incrementarà la freqüència de les recollides. S’establirà un 
horari en el que es permetrà llençar les escombraries de tal manera que es minimitzin les olors en els períodes d’estiu. 

 
GRAU DE PRIORITAT:  
ALTA 

SECTORS IMPLICATS:  
Ajuntament de Sant Pol de Mar 
Consell Comarcal del Maresme 

PERÍODE D’EXECUCIÓ:  
12 mesos 

FONT DE FINANÇAMENT: 
Ajuntament de Sant Pol de Mar 
Consell Comarcal del Maresme 

TERMINI D’IMPLANTACIÓ: 
CURT 

INDICADORS DE SEGUIMENT: 
Increment de les recollides selectives en 
períodes estivals 

ESTIMACIÓ DEL COST:  
Recursos Propis de l’Ajuntament 

 

INTERRELACIONS AMB ALTRES ACCIONS DEL PLA: 
4.1.1, 4.1.6 

RELACIÓ AMB ALTRES PLANS: 
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AUDITORIA AMBIENTAL DE SANT POL DE MAR 

PLA D'ACCIÓ LOCAL 
 
 
 

 

PLA D’ACCIÓ LOCAL DE SANT POL DE MAR 

LÍNIA ESTRATÈGICA 4 Millora de la Gestió dels Residus, l’Energia i l’Aigua 

PROGRAMA 4.1 Fomentar la minimització, l’ampliació i consolidació de les recollides 
selectives i específiques 

ACCIÓ 4.1.3 Campanya de divulgació del servei de recollida de restes vegetals. 

TEMÀTICA:  
Residus 

TIPOLOGIA: B6 
Projectes i campanyes d’implicació d’agents 
econòmics i social 

OBJECTIU: 
Difondre la utilització d’aquest sistema per augmentar la proporció de residus de restes vegetals recollides 

 
DESCRIPCIÓ:  

La producció anual de restes vegetals es quantifica aproximadament en uns 2.000 m3, segons les dades del 2003. 
Actualment existeix un sistema de recollida per als residus vegetals d’origen domèstic o de jardins  a les urbanitzacions. 
En aquest, els usuaris dipositen les restes vegetals al costat dels contenidors de rebuig un dia a la setmana i 
posteriorment són recollides per la brigada municipal. Moltes d’aquestes restes queden disperses al carrer generant 
brutícia a l’entorn dels contenidors. 

Aquesta acció pretén millorar el sistema i incrementar les recollides que es fan d’aquesta fracció: 

- implantant contenidors específics per a les restes vegetals o adequant espais específics per dipositar les restes 
vegetals 

- realitzant campanyes de sensibilització i difusió sobre el funcionament del sistema 

- implantant sistemes de tractament per aquestes restes en la deixalleria de Sant Pol de Mar (associats a la 
producció de compost) 

 
GRAU DE PRIORITAT:  
ALTA 

SECTORS IMPLICATS:  
Ajuntament de Sant Pol de Mar 
Consell Comarcal del Maresme 

PERÍODE D’EXECUCIÓ:  
4 mesos 

FONT DE FINANÇAMENT: 
Ajuntament de Sant Pol de Mar 
Consell Comarcal del Maresme 

TERMINI D’IMPLANTACIÓ: 
CURT 

INDICADORS DE SEGUIMENT: 
Increment de la recollida de restes vegetals 

ESTIMACIÓ DEL COST:  
6000 € 

 

INTERRELACIONS AMB ALTRES ACCIONS DEL PLA: 
4.1.1, 7.2.1 

RELACIÓ AMB ALTRES PLANS: 
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PLA D’ACCIÓ LOCAL DE SANT POL DE MAR 

LÍNIA ESTRATÈGICA 4 Millora de la Gestió dels Residus, l’Energia i l’Aigua 

PROGRAMA 4.1 Fomentar la minimització, l’ampliació i consolidació de les recollides 
selectives i específiques 

ACCIÓ 4.1.4 Incrementar el control sobre els residus d’enderrocs i runes 

TEMÀTICA:  
Residus 

TIPOLOGIA: B5 
Programes de vigilància i control 

OBJECTIU: 
Disminuir el nombre de punts d’abocament incontrolat detectats 

 
DESCRIPCIÓ:  

Al llarg de la realització de l’auditoria, s’han detectat diversos punts d’abocament de residus. La identificació de la 
tipologia de residus abocada ha permès establir que els residus de runes i construcció, són els majoritaris. Per tal de 
millorar el control i la gestió d’aquests residus, així com la qualitat ambiental de la vila, caldrà definir mecanismes més 
adequats com: 

- l’increment de les sancions tipificades en l’ordenança sobre runes i residus d’enderrocs 

- establiment d’un major control dels residus que es generen en les obres, de les quantitats previstes i del destí que 
se’ls proporcionarà 

- realització de campanyes de detecció i neteja d’abocaments en els espais agro-forestals del terme 

L’Ajuntament de Sant Pol de Mar dins de la petició de llicències d’obres, demana explícitament la justificació del 
correcte destí de les runes. Requerint la presentació d’un projecte de gestió i d’una fiança. Un cop gestionat 
correctament, es lliura a l’Ajuntament el comprovant de la planta que garanteix el tractament correcte dels materials, i 
aquest retorna la fiança al dipositari. Per tal de minvar els abocaments incontrolats de petites quantitats en el sòl no 
urbà es proposa consensuar amb els petits industrials de la construcció de la vila  mecanismes per poder gestionar 
correctament aquests residus. 

 
GRAU DE PRIORITAT:  
MITJA 

SECTORS IMPLICATS:  
Ajuntament de Sant Pol de Mar 

PERÍODE D’EXECUCIÓ:  
Periòdica 

FONT DE FINANÇAMENT: 
Ajuntament de Sant Pol de Mar 

TERMINI D’IMPLANTACIÓ: 
MIG 

INDICADORS DE SEGUIMENT: 
Disminució nombre punts d’abocament 
incontrolat 

ESTIMACIÓ DEL COST:  
Recursos propis de l’Ajuntament 

 

INTERRELACIONS AMB ALTRES ACCIONS DEL PLA: 
4.1.1 

RELACIÓ AMB ALTRES PLANS: 
 

 120



AUDITORIA AMBIENTAL DE SANT POL DE MAR 

PLA D'ACCIÓ LOCAL 
 
 
 

 

PLA D’ACCIÓ LOCAL DE SANT POL DE MAR 

LÍNIA ESTRATÈGICA 4 Millora de la Gestió dels Residus, l’Energia i l’Aigua 

PROGRAMA 4.1 Fomentar la minimització, l’ampliació i consolidació de les recollides 
selectives i específiques 

ACCIÓ 4.1.5 Oferir un servei de recollida selectiva als productors singulars 
(restaurants, bars, botigues,...) 

TEMÀTICA:  
Residus 

TIPOLOGIA: C7 
Posada en marxa de nous serveis 

OBJECTIU: 
Sistematitzar la recollida de residus comercials 

 
DESCRIPCIÓ:  

Segons les disposicions recollides en la Llei 15/2003 de modificació de la 6/1993, els productors singulars de residus 
comercials estan obligats a gestionar els seus residus per sí mateixos.  

El propi Ajuntament pot ofertar els serveis de recollida als productors singulars de residus establint unes taxes per la 
prestació del servei. Es tracta d’un servei que actualment no existeix i els residus generats pels productors singulars són 
gestionats mitjançant els canals de recollida domèstica de que disposa el municipi.  

El servei s’ajustaria en els casos d’aquells productors amb un elevat volum de residus, de tal manera que la recollida es 
pogués realitzar porta a porta. L’inici de la campanya abastaria la gestió d’algunes de les fraccions de residus. A mesura 
que el sistema s’hagués instaurat s’ampliaria progressivament a d’altres fraccions de residus.  

La recollida de les fraccions de matèria orgànica, olis vegetals, paper i cartró, s’aniria estenent de forma gradual a tots 
els productors singulars del municipi.  

Per dur a terme aquests serveis es proposa la següent metodologia: 

• Establir unes taxes per a la prestació del servei municipal als productors singulars 

• Definir des de l’Ajuntament l’abast de la campanya. 

• Contactar amb els diferents gremis i agrupacions. 

• Contactar amb els comerços, oficines i establiments de restauració implicats. 

• Formalitzar un conveni de col·laboració al que es puguin adherir les parts implicades i que garanteixi la 
funcionalitat i manteniment del servei. 

• Elaborar i lliurar a les parts participants dels corresponents sistemes d’acreditació o identificació com a mesura 
d’informació als usuaris d’aquests establiments. 

• Comunicar periòdicament els resultats de la campanya 

 
GRAU DE PRIORITAT:  
MITJA 

SECTORS IMPLICATS:  
Ajuntament de Sant Pol de Mar 
Consell Comarcal del Maresme 

PERÍODE D’EXECUCIÓ:  
8 mesos 

FONT DE FINANÇAMENT: 
Ajuntament de Sant Pol de Mar 

TERMINI D’IMPLANTACIÓ: 
MIG 

INDICADORS DE SEGUIMENT: 
% recollida residus comercials respecte els torals 

ESTIMACIÓ DEL COST:  
Recursos propis de l’Ajuntament 

 

INTERRELACIONS AMB ALTRES ACCIONS DEL PLA: 
4.1.1 

RELACIÓ AMB ALTRES PLANS: 
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PLA D’ACCIÓ LOCAL DE SANT POL DE MAR 

LÍNIA ESTRATÈGICA 4 Millora de la Gestió dels Residus, l’Energia i l’Aigua 

PROGRAMA 4.1 Fomentar la minimització, l’ampliació i consolidació de les recollides 
selectives i específiques 

ACCIÓ 4.1.6 Implantar la recollida selectiva de matèria orgànica 

TEMÀTICA:  
Residus 

TIPOLOGIA: C7 
Posada en marxa de nous serveis 

OBJECTIU: 
Recuperar la matèria orgànica produïda en el municipi 

 
DESCRIPCIÓ:  

Aquesta acció consisteix en la implantació gradual d’un sistema de recollida per a la matèria orgànica en el conjunt del 
municipi. 

Caldrà realitzar una important campanya de difusió per informar els ciutadans de forma prèvia a la posada en marxa del 
sistema de recollida, i si es considera adient es podran realitzar proves pilot en determinats sectors del municipi abans 
d’iniciar la recollida de forma general.  

D’altra banda, la recollida de la matèria orgànica es pot complementar amb el foment del compostatge a les cases amb 
jardí i urbanitzacions, mitjançant la instal·lació d’autocompostadors o bé compostadors compartits entre diversos veïns.  
 

GRAU DE PRIORITAT:  
ALTA 

SECTORS IMPLICATS:  
Ajuntament de Sant Pol de Mar 

PERÍODE D’EXECUCIÓ:  
1 any 

FONT DE FINANÇAMENT: 
Ajuntament de Sant Pol de Mar 
Consell Comarcal del Maresme 

TERMINI D’IMPLANTACIÓ: 
MIG 

INDICADORS DE SEGUIMENT: 
% matèria orgànica recuperada 

ESTIMACIÓ DEL COST:  
580.000 € 

 

INTERRELACIONS AMB ALTRES ACCIONS DEL PLA: 
4.1.1, 4.1.2 

RELACIÓ AMB ALTRES PLANS: 
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PLA D’ACCIÓ LOCAL DE SANT POL DE MAR 

LÍNIA ESTRATÈGICA 4 Millora de la Gestió dels Residus, l’Energia i l’Aigua 

PROGRAMA 4.1 Fomentar la minimització, l’ampliació i consolidació de les recollides 
selectives i específiques 

ACCIÓ 4.1.7 Elaborar un protocol de funcionament de la nova deixalleria 

TEMÀTICA:  
Residus 

TIPOLOGIA: A1 
Estudis tècnics 

OBJECTIU: 
Sistematitzar el funcionament i la implantació de la deixalleria municipal 

 
DESCRIPCIÓ:  

Actualment el municipi disposa d’una deixalleria ubicada al costat de la depuradora en la que es realitzen recollides de 
diverses fraccions de residus. El  control que es porta de les quantitats i tipologies però, és molt deficitari, tractant-se 
d’una instal·lació provisional gestionada directament per l’Ajuntament.  

Està prevista la construcció d’una nova deixalleria en el terme municipal que donarà servei tant a Sant Pol de Mar com 
a Sant Cebrià de Vallalta. Aquesta nova instal·lació permetrà realitzar un control estricte de les fraccions recollides, així 
com gestionar fraccions que actualment no disposen de cap sistema de recollida en el municipi. D’altra banda millorarà 
el sistema de recollida per a fraccions que ja es recullen però de forma inadequada, com és el cas dels plàstics 
d’hivernacles i dels olis vegetals.  

Aquesta acció comportarà la redacció d’un protocol de funcionament per a la nova instal·lació en el que s’inclogui entre 
altres coses: 
- la tipologia de residus admesa 

- el tractament per a cadascuna de les fraccions recollides i el gestor de residus que s’encarrega 

- un programa de control de les entrades, les sortides i els usuaris 

- les taxes del servei detallades 

- el protocol d’actuació en cas d’emergència  

 
GRAU DE PRIORITAT:  
MITJA 

SECTORS IMPLICATS:  
Ajuntament de Sant Pol de Mar 

PERÍODE D’EXECUCIÓ:  
4 mesos 

FONT DE FINANÇAMENT: 
Ajuntament de Sant Pol de Mar 
Consell Comarcal del Maresme 
Agència de Residus de Catalunya 

TERMINI D’IMPLANTACIÓ: 
CURT 

INDICADORS DE SEGUIMENT: 
Nº usuaris de la deixalleria 
% residus recollits a a deixalleria 

ESTIMACIÓ DEL COST:  
Recursos propis de l’Ajuntament 

 

INTERRELACIONS AMB ALTRES ACCIONS DEL PLA: 
4.1.1 

RELACIÓ AMB ALTRES PLANS: 
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PROGRAMA D’ACTUACIÓ 4.2: 
INTRODUCCIÓ DE CRITERIS RESPECTE LA 

UTILITZACIÓ DE LES DIFERENTS FONTS 
ENERGÈTIQUES A LA VILA 
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PLA D’ACCIÓ LOCAL DE SANT POL DE MAR 

LÍNIA ESTRATÈGICA 4 Millora de la Gestió dels Residus, l’Energia i l’Aigua 

PROGRAMA 4.2 Introducció de criteris respecte la utilització de les diferents fonts 
energètiques a la vila 

ACCIÓ 4.2.1 Assessorament sobre l’aplicació de mesures per a l’estalvi i eficiència 
energètiques 

TEMÀTICA:  
Energia 

TIPOLOGIA: B6 
Projectes i campanyes d’implicació d’agents 
econòmics i socials 

OBJECTIU: 
Promocionar l’estalvi i l’eficiència energètica entre els ciutadans 

 
DESCRIPCIÓ:  

Tota activitat que es vulgui dur a terme tant en el camp de l’estalvi i eficiència energètiques, com en qualsevol altra, 
precisa del disseny, la planificació i l’execució de la prèvia campanya d’educació i comunicació. La campanya hauria de 
dirigir-se principalment al sector domèstic, tot i que també s’haurà d’adaptar als sectors municipal i industrial, per tal de 
donar informació útil en cadascun d’aquests camps. 

En aquest cas concret, la campanya s’ha de fonamentar en l’elaboració i la distribució dels materials de difusió (díptics, 
tríptics, pòsters, guies, etc.)  i en l’organització de tallers de demostració oberts a tota la població. 

A títol orientatiu, aquests podrien ser els següents:  

• Difondre els avantatges mediambientals de l’aprofitament de les fonts energètiques locals. 

• Donar a conèixer les línies d’ajut existents. 

• Difondre les mesures que es poden realitzar per estalviar energia a la llar 

• Difondre els avantatges mediambientals i econòmics dels aparells i sistemes elèctrics de baix consum energètic. 

Finalment i de manera complementaria a tota la proposta es podria estudiar la viabilitat de la reducció de les taxes a 
aquelles llars que apliquin mesures d’estalvi energètic. 

Totes aquestes consideracions i iniciatives es poden difondre també des de l’Oficina de l’Agenda 21 Local.  
 

GRAU DE PRIORITAT:  
MITJA 

SECTORS IMPLICATS:  
Ajuntament de Sant Pol de Mar 

PERÍODE D’EXECUCIÓ:  
Periòdica 

FONT DE FINANÇAMENT: 
Ajuntament de Sant Pol de Mar 
Diputació de Barcelona 
ICAEN 

TERMINI D’IMPLANTACIÓ: 
CURT 

INDICADORS DE SEGUIMENT: 
Nombre de consultes ateses 

ESTIMACIÓ DEL COST:  
Cost inclòs a l’acció 7.2.1 

 

INTERRELACIONS AMB ALTRES ACCIONS DEL PLA: 
4.2.3, 7.2.1 

RELACIÓ AMB ALTRES PLANS: 
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PLA D’ACCIÓ LOCAL DE SANT POL DE MAR 

LÍNIA ESTRATÈGICA 4 Millora de la Gestió dels Residus, l’Energia i l’Aigua 

PROGRAMA 4.2 Introducció de criteris respecte la utilització de les diferents fonts 
energètiques a la vila 

ACCIÓ 4.2.2 Promocionar la utilització d’altres fonts energètiques amb menor 
impacte ambiental 

TEMÀTICA:  
Energia 

TIPOLOGIA: D9 
Altres 

OBJECTIU: 
Disminuir la contribució sobre l’impacte ambiental del consum energètic 

 
DESCRIPCIÓ:  

Es tractarà de realitzar campanyes de difusió sobre les fonts energètiques alternatives com les energies renovables 
(biomassa, solar)  o el canvi de font energètica per a determinats usos (com el gas natural enlloc de l’electricitat per a la 
producció de calor). 

Es promourà també la connexió a la xarxa de gas natural de tots els nous creixements urbanístics que es donin en el 
municipi.  

Aquestes Campanyes també poden estar centralitzades i publicitades a través de l’Oficina de l’Agenda 21 Local. 

 

GRAU DE PRIORITAT:  
MITJA 

SECTORS IMPLICATS:  
Ajuntament de Sant Pol de Mar 

PERÍODE D’EXECUCIÓ:  
Periòdica 

FONT DE FINANÇAMENT: 
Ajuntament de Sant Pol de Mar 
ICAEN 

TERMINI D’IMPLANTACIÓ: 
MIG 

INDICADORS DE SEGUIMENT: 
Consum d’energies renovables anual en els 
sectors domèstic, industrial i municipal 

ESTIMACIÓ DEL COST:  
10.000 € 

 

INTERRELACIONS AMB ALTRES ACCIONS DEL PLA: 
4.2.1, 6.1.4, 7.2.1 

RELACIÓ AMB ALTRES PLANS: 
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PLA D’ACCIÓ LOCAL DE SANT POL DE MAR 

LÍNIA ESTRATÈGICA 4 Millora de la Gestió dels Residus, l’Energia i l’Aigua 

PROGRAMA 4.2 Introducció de criteris respecte la utilització de les diferents fonts 
energètiques a la vila 

ACCIÓ 4.2.3 Aplicar un sistema de control del consum energètic municipal 

TEMÀTICA:  
Energia 

TIPOLOGIA: B5 
Programes de vigilància i control 

OBJECTIU: 
Detectar els punts de millora quant al consum energètic municipal 

 
DESCRIPCIÓ:  

La gestió energètica municipal és un aspecte clau en la racionalització dels consums i la promoció de l’estalvi energètic. 
Es fa indispensable dur a terme un control dels consums i de les característiques energètiques tant a les dependències 
municipals com de l’enllumenat públic.  

Les eines disponibles per dur a terme aquest control són entre altres el programa de comptabilitat energètica WinCEM, 
elaborat per l’ICAEN, i que serveix per controlar costos i recursos energètics, així com detectar els punts en que es 
produeixen consums excessius.  

D’altra banda, el control del consum energètic realitzat a nivell municipal també es pot dur a terme sense l’aplicació de 
l’eina desenvolupada per l’ICAEN. Mitjançant l’elaboració de fulls de càlcul o altres metodologies, que permetin 
igualment el registre periòdic i el seguiment dels consums energètics de les dependències municipals i de l’enllumenat. 

 

GRAU DE PRIORITAT:  
BAIXA 

SECTORS IMPLICATS:  
Ajuntament de Sant Pol de Mar 

PERÍODE D’EXECUCIÓ:  
5 mesos 

FONT DE FINANÇAMENT: 
Ajuntament de Sant Pol de Mar 
ICAEN 

TERMINI D’IMPLANTACIÓ: 
CURT 

INDICADORS DE SEGUIMENT: 
Aplicació d’un sistema de control del consum 
energètic municipal 

ESTIMACIÓ DEL COST:  
Sense cost econòmic 

 

INTERRELACIONS AMB ALTRES ACCIONS DEL PLA: 
4.2.4 

RELACIÓ AMB ALTRES PLANS: 
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PLA D’ACCIÓ LOCAL DE SANT POL DE MAR 

LÍNIA ESTRATÈGICA 4 Millora de la Gestió dels Residus, l’Energia i l’Aigua 

PROGRAMA 4.2 Introducció de criteris respecte la utilització de les diferents fonts 
energètiques a la vila 

ACCIÓ 4.2.4 Elaborar un Pla Director de l’enllumenat públic 

TEMÀTICA:  
Energia 

TIPOLOGIA: A1 
Estudis tècnics 

OBJECTIU: 
Adequar a la normativa vigent d’enllumenat públic 

 
DESCRIPCIÓ:  

Un excés d’il·luminació produït per l’enllumenat públic no es  tradueix en una millora la seguretat vial i ciutadana, ja que 
provoca zones d’ombra indesitjades, molesta els veïns a causa de la intrusió lumínica a les llars i malbarata energia. Es 
tracta d’impulsar un Pla Director de l’enllumenat públic, en el que es dugui a terme la modernització i arranjament de les 
instal·lacions elèctriques, i la implantació de mesures d’estalvi energètic. 

Cal estudiar les necessitats municipals respecte l’enllumenat públic, de manera que s’aprofiti millor la llum i es minimitzi 
la contaminació lumínica, alhora que es cobreixen les necessitats i la seguretat ciutadanes.   

Per aconseguir-ho, es duran a terme les següents actuacions:  

• Identificar les zones amb major grau de contaminació lumínica i canviar la tipologia de lluminària 

• Tenir en compte l’impacte de l’enllumenat en tot nou projecte d’urbanització i en el moment de substituir l’actual.  

• Incloure criteris ambientals en els plecs de clàusules administratives d’obres i canvis d’enllumenat.  

• Substitució de les làmpades de vapor de mercuri per les de vapor de sodi i aplicar mecanismes per fer un ús més 
eficient de l’enllumenat (aplicant reguladors de consum, apagada de l’enllumenat ornamental a la nit,...) 

• Utilitzar les ordenances municipals com a eina per promoure i potenciar la reducció de la contaminació lumínica.  

• Introduir criteris d’estalvi energètic en l’enllumenat ornamental i de Nadal 

Alhora i inclòs en el projecte s’hauria de fer una anàlisi pel que fa a la contaminació lumínica generada per part de 
l’enllumenat dels carrers, fent una proposta de substitució per fases de les lluminaries amb major impacte lumínic. 

 
GRAU DE PRIORITAT:  
ALTA 

SECTORS IMPLICATS:  
Ajuntament de Sant Pol de Mar 
Diputació de Barcelona 

PERÍODE D’EXECUCIÓ:  
10 mesos 

FONT DE FINANÇAMENT: 
Ajuntament de Sant Pol de Mar 
Diputació de Barcelona 

TERMINI D’IMPLANTACIÓ: 
MIG 

INDICADORS DE SEGUIMENT: 
Aplicació del Pla Director de l’enllumenat 

ESTIMACIÓ DEL COST:  
30.000 € 

 

INTERRELACIONS AMB ALTRES ACCIONS DEL PLA: 
4.2.3, 6.1.4 

RELACIÓ AMB ALTRES PLANS: 
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PLA D’ACCIÓ LOCAL DE SANT POL DE MAR 

LÍNIA ESTRATÈGICA 4 Millora de la Gestió dels Residus, l’Energia i l’Aigua 

PROGRAMA 4.2 Introducció de criteris respecte la utilització de les diferents fonts 
energètiques a la vila 

ACCIÓ 4.2.5 Instar la Generalitat a que es soterrin les línies d’alta i mitja tensió en 
zones urbanes 

TEMÀTICA:  
Energia 

TIPOLOGIA: D9 
Altres 

OBJECTIU: 
Disminuir el risc d’incendi associat al pas d’infraestructures de subministrament energètic 

 
DESCRIPCIÓ:  

Planificar de manera progressiva el soterrament i/o l’adequació de la xarxa de subministrament elèctric, cablejat de les 
línies d’alta i mitja tensió, en el conjunt del municipi i especialment a la zona urbana. D’aquesta manera s’eliminaria 
l’impacte visual d’aquestes; i es minimitzaria, d’una banda la mort de les diferents espècies d’ocells per electrocució o 
per xoc directe, i de l’altra el possible risc d’incendi quan aquestes travessen les zones forestals urbanes. 

Tot i així i pel que fa a les zones no urbanes, i tal i com es recull a l’acció 2.1.5 del present document, l’Ajuntament ha 
de vetllar perque és garanteixin les neteges pertinents per part de les companyies elèctriques. 

GRAU DE PRIORITAT:  
ALTA 

SECTORS IMPLICATS:  
Generalitat de Catalunya 

PERÍODE D’EXECUCIÓ:  
2 mesos 

FONT DE FINANÇAMENT: 
Ajuntament de Sant Pol de Mar 
Generalitat de Catalunya 

TERMINI D’IMPLANTACIÓ: 
LLARG 

INDICADORS DE SEGUIMENT: 
% de línies d’alta i mitja tensió no soterrades al 
seu pas per Sant Pol de Mar 

ESTIMACIÓ DEL COST:  
Recursos Propis de l’Ajuntament 

 

INTERRELACIONS AMB ALTRES ACCIONS DEL PLA: 
2.1.5 

RELACIÓ AMB ALTRES PLANS: 
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AUDITORIA AMBIENTAL DE SANT POL DE MAR 

PLA D'ACCIÓ LOCAL 
 

PROGRAMA D’ACTUACIÓ 4.3: 
PROMOURE UNA GESTIÓ INTEGRAL DEL CICLE DE 

L’AIGUA 
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PLA D’ACCIÓ LOCAL DE SANT POL DE MAR 

LÍNIA ESTRATÈGICA 4 Millora de la Gestió dels Residus, l’Energia i l’Aigua 

PROGRAMA 4.3 Promoure una gestió integral del cicle de l’aigua 

ACCIÓ 4.3.1 Fer el seguiment de l’aplicació del Pla Director de la xarxa 
d’abastament 

TEMÀTICA:  
Aigua 

TIPOLOGIA: B5 
Programa de vigilància i control 

OBJECTIU: 
Millorar la xarxa d’abastament 

 
DESCRIPCIÓ:  

El municipi compta amb un Pla Director de la xarxa d’Abastament gestionat pel Servei Municipal d’Aigües. En aquest es 
contemplen diverses actuacions relacionades amb la millora de la xarxa municipal, com el control de la pressió dels 
diferents punts de la xarxa, el control dels cabals o la sectorització de la xarxa, entre altres. 

L’Ajuntament de Sant Pol de Mar, haurà de dur a terme un seguiment de les actuacions contemplades dins del pla i 
avaluar el compliment de les mateixes segons la programació. Tanmateix, aquest seguiment permetrà identificar quines 
actuacions tenen major repercussió sobre la millora del funcionament de la xarxa, i proposar-ne de complementàries a 
l’empresa concessionària del servei, en cas que l’Ajuntament així ho cregui convenient. 

GRAU DE PRIORITAT:  
MITJA 

SECTORS IMPLICATS:  
Ajuntament de Sant Pol de Mar 
SOREA 

PERÍODE D’EXECUCIÓ:  
Periòdica 

FONT DE FINANÇAMENT: 
Ajuntament de Sant Pol de Mar 

TERMINI D’IMPLANTACIÓ: 
LLARG 

INDICADORS DE SEGUIMENT: 
% aplicació anual accions programades pel Pla 

ESTIMACIÓ DEL COST:  
Recursos Propis de l’Ajuntament 

 

INTERRELACIONS AMB ALTRES ACCIONS DEL PLA: 
4.3.2, 6.3.4 

RELACIÓ AMB ALTRES PLANS: 
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PLA D’ACCIÓ LOCAL DE SANT POL DE MAR 

LÍNIA ESTRATÈGICA 4 Millora de la Gestió dels Residus, l’Energia i l’Aigua 

PROGRAMA 4.3 Promoure una gestió integral del cicle de l’aigua 

ACCIÓ 4.3.2 Fer un estudi que resolgui els problemes de talls d’aigua a l’estiu 

TEMÀTICA:  
Aigua 

TIPOLOGIA: B5 
Programa de vigilància i control 

OBJECTIU: 
Millorar l’eficàcia en el subministrament d’aigua al municipi 

 
DESCRIPCIÓ:  

Tot i que la capacitat d’emmagatzematge dels dipòsits del municipi proporciona una autonomia de 2,63 dies,  durant 
l’estiu es detecten problemes amb el subministrament d’aigua que es tradueixen en talls puntuals.  

El que es proposa amb aquesta acció és la realització d’un estudi que detecti quines són les causes d’aquests talls,  per 
tal de reubicar els dipòsits actualment existents o instal·lar-ne de nous allà on correspongui. 

GRAU DE PRIORITAT:  
ALTA 

SECTORS IMPLICATS:  
Ajuntament de Sant Pol de Mar 
SOREA 

PERÍODE D’EXECUCIÓ:  
9 mesos 

FONT DE FINANÇAMENT: 
Ajuntament de Sant Pol de Mar 
SOREA 
Agència Catalana de l’Aigua 

TERMINI D’IMPLANTACIÓ: 
CURT 

INDICADORS DE SEGUIMENT: 
Nombre de talls d’aigua a l’estiu 

ESTIMACIÓ DEL COST:  
12.000 € 

 

INTERRELACIONS AMB ALTRES ACCIONS DEL PLA: 
4.3.1 

RELACIÓ AMB ALTRES PLANS: 
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PLA D’ACCIÓ LOCAL DE SANT POL DE MAR 

LÍNIA ESTRATÈGICA 4 Millora de la Gestió dels Residus, l’Energia i l’Aigua 

PROGRAMA 4.3 Promoure una gestió integral del cicle de l’aigua 

ACCIÓ 4.3.3 Incrementar el control de les captacions d’aigua subterrànies, per 
detectar les que no disposen d’autorització 

TEMÀTICA:  
Aigua 

TIPOLOGIA: C8 
Accions jurídiques i organitzatives 

OBJECTIU: 
Augmentar el control sobre el consum de recursos en el municipi 

 
DESCRIPCIÓ:  

En el municipi existeixen diverses captacions d’aigua subterrànies. La major part de les quals estan autoritzades per 
l’Agència Catalana de l’Aigua. El fet que l’aigua dels pous municipals no es pugui consumir per l’episodi de 
contaminació de l’any 1999 indica que hi ha un elevat risc quant a l’extracció no controlada d’aigües subterrànies. 

Es tractarà doncs de sol·licitar a l’ACA la revisió de tots els aprofitaments i la comprovació del seu estat de legalització, 
per detectar totes aquelles captacions no legalitzades. Un cop detectades es promourà la seva legalització per tal de 
mantenir el control de la qualitat de l’aigua i regular el seu ús en diversos àmbits. Tanmateix l’Ajuntament farà les 
funcions d’informar i promoure la legalització de les captacions privades que encara no disposin de la preceptiva 
autorització. 

 
GRAU DE PRIORITAT:  
BAIXA 

SECTORS IMPLICATS:  
Ajuntament de Sant Pol de Mar 
Agència Catalana de l’Aigua 

PERÍODE D’EXECUCIÓ:  
Periòdica 

FONT DE FINANÇAMENT: 
Agència Catalana de l’Aigua  

TERMINI D’IMPLANTACIÓ: 
LLARG 

INDICADORS DE SEGUIMENT: 
Nombre de captacions no autoritzades 
detectades 

ESTIMACIÓ DEL COST:  
Recursos propis de l’ACA 

 

INTERRELACIONS AMB ALTRES ACCIONS DEL PLA: 
6.3.4 

RELACIÓ AMB ALTRES PLANS: 
 

 137



AUDITORIA AMBIENTAL DE SANT POL DE MAR 

PLA D'ACCIÓ LOCAL 
 
 
 

 

PLA D’ACCIÓ LOCAL DE SANT POL DE MAR 

LÍNIA ESTRATÈGICA 4 Millora de la Gestió dels Residus, l’Energia i l’Aigua 

PROGRAMA 4.3 Promoure una gestió integral del cicle de l’aigua 

ACCIÓ 4.3.4 Redactar un Pla Director de la xarxa de sanejament 

TEMÀTICA:  
Aigua 

TIPOLOGIA: C8 
Accions jurídiques i organitzatives 

OBJECTIU: 
Millorar la xarxa de sanejament 

 
DESCRIPCIÓ:  

El grau de coneixement de la xarxa de clavegueram del municipi és molt baix. D’altra banda, la xarxa és separativa 
només per a alguns sectors del municipi, mentre que per d’altres és unitària.  

Es tracta d’elaborar un pla en el que es reculli informació acurada i concreta sobre  

- l’estat, tipologia i materials de que es composa la xarxa. 

- un pla de fases per a la implantació de la xarxa separativa en tot el municipi 

- les operacions necessàries per a la cobertura al 100% de la xarxa de clavegueram i l’eliminació progressiva de les 
fosses sèptiques 

- un pla de manteniment de la xarxa i un pla de millora 

- un pla de vigilància i control de la xarxa, per a la detecció de possibles pèrdues o usos inadequats de la xarxa 

 
GRAU DE PRIORITAT:  
ALTA 

SECTORS IMPLICATS:  
Ajuntament de Sant Pol de Mar 
CONSELL COMARCAL DEL MARESME 

PERÍODE D’EXECUCIÓ:  
1 any 

FONT DE FINANÇAMENT: 
Agència Catalana de l’Aigua  
Ajuntament de Sant Pol de Mar 
Diputació de Barcelona 
CONSELL COMARCAL DEL MARESME 

TERMINI D’IMPLANTACIÓ: 
MIG 

INDICADORS DE SEGUIMENT: 
Redacció del Pla director de la xarxa de 
sanejament 

ESTIMACIÓ DEL COST:  
25.000 € 

 

INTERRELACIONS AMB ALTRES ACCIONS DEL PLA: 
4.3.7, 6.3.4 

RELACIÓ AMB ALTRES PLANS: 
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PLA D’ACCIÓ LOCAL DE SANT POL DE MAR 

LÍNIA ESTRATÈGICA 4 Millora de la Gestió dels Residus, l’Energia i l’Aigua 

PROGRAMA 4.3 Promoure una gestió integral del cicle de l’aigua 

ACCIÓ 4.3.5 Fer el seguiment del funcionament de la depuradora mitjançant els 
informes mensuals emesos per l’empresa gestora 

TEMÀTICA:  
Aigua 

TIPOLOGIA: B5 
Programes de vigilància i control 

OBJECTIU: 
Control dels paràmetres i eficiència de la depuradora 

 
DESCRIPCIÓ:  

Actualment el grau de coneixement sobre l’evolució dels paràmetres de control de l’estació depuradora situada en el 
terme municipal és baix. L’empresa gestora no tramet informes mensuals o periòdics sobre el funcionament de la 
mateixa a l’Ajuntament de Sant Pol de Mar, fent que aquest no pugui dur a terme un control sobre la instal·lació ubicada 
dins la superfície del seu terme.  

Amb aquesta acció s’incrementarà i millorarà el control que l’Ajuntament pugui realitzar de la instal·lació a través de 
l’anàlisi dels paràmetres recollits en els informes mensuals o bimensuals, emesos per l’empresa gestora de la 
depuradora.  

Aquesta informació permetrà destinar a diferents usos les aigües de sortida de la depuradora, així com reclamar 
actuacions en cas de considerar que la instal·lació actual no té prou capacitat per tractar les aigües residuals d’entrada. 

 
GRAU DE PRIORITAT:  
BAIXA 

SECTORS IMPLICATS:  
Ajuntament de Sant Pol de Mar 
CONSELL COMARCAL DEL MARESME 

PERÍODE D’EXECUCIÓ:  
Periòdica 

FONT DE FINANÇAMENT: 
Agència Catalana de l’Aigua  
CONSELL COMARCAL DEL MARESME 

TERMINI D’IMPLANTACIÓ: 
LLARG 

INDICADORS DE SEGUIMENT: 
Recepció mensual o bimensual dels informes de 
la depuradora 

ESTIMACIÓ DEL COST:  
Recursos propis de l’Ajuntament 

 

INTERRELACIONS AMB ALTRES ACCIONS DEL PLA: 
6.3.4 

RELACIÓ AMB ALTRES PLANS: 
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PLA D’ACCIÓ LOCAL DE SANT POL DE MAR 

LÍNIA ESTRATÈGICA 4 Millora de la Gestió dels Residus, l’Energia i l’Aigua 

PROGRAMA 4.3 Promoure una gestió integral del cicle de l’aigua 

ACCIÓ 4.3.6 Solucionar els problemes de sobreeiximent del col·lector de la riera de 
Sant Pol a la depuradora 

TEMÀTICA:  
Aigua 

TIPOLOGIA: A3 
Execució d’obres 

OBJECTIU: 
Evitar l’abocament d’aigües residuals al medi 

 
DESCRIPCIÓ:  

Actualment es detecten diversos problemes amb la canonada que porta les aigües des del col·lector de la riera de Sant 
Pol fins a la depuradora. Aquests problemes estan relacionats amb els sobreeiximents d’aigües residuals en el tram de 
canonada fins a l’estació depuradora, que es produeixen principalment durant els episodis de pluja. 

Es tractarà d’estudiar quins són els motius que provoquen aquest problema i determinar les actuacions necessàries per 
evitar que es produeixin aquests sobreeiximents, mitjançant el redimensionament de la canonada o el canvi d’ubicació 
d’algun element. 

 
GRAU DE PRIORITAT:  
ALTA 

SECTORS IMPLICATS:  
CONSELL COMARCAL DEL MARESME 

PERÍODE D’EXECUCIÓ:  
10 mesos 

FONT DE FINANÇAMENT: 
Agència Catalana de l’Aigua  
CONSELL COMARCAL DEL MARESME 

TERMINI D’IMPLANTACIÓ: 
MIG 

INDICADORS DE SEGUIMENT: 
Nombre d’episodis de sobreeiximent 

ESTIMACIÓ DEL COST:  
120.000 € 

 

INTERRELACIONS AMB ALTRES ACCIONS DEL PLA: 
4.3.4 

RELACIÓ AMB ALTRES PLANS: 
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PLA D’ACCIÓ LOCAL DE SANT POL DE MAR 

LÍNIA ESTRATÈGICA 4 Millora de la Gestió dels Residus, l’Energia i l’Aigua 

PROGRAMA 4.3 Promoure una gestió integral del cicle de l’aigua 

ACCIÓ 4.3.7 Aprofitament de les aigües depurades o pluvials per al reg de jardins 
públics i privats i per a la neteja viària 

TEMÀTICA:  
Aigua 

TIPOLOGIA: D9 
Altres 

OBJECTIU: 
Disminuir el consum d’aigua 

 
DESCRIPCIÓ:  

El grau de qualitat de les aigües que surten de la depuradora és prou bo com perquè aquest efluent sigui emprat en les 
operacions de reg o en les de neteja viària.  

Així, es proposa iniciar els contactes necessaris amb l’empresa gestora, estudiant la viabilitat tècnica i econòmica de la 
reutilització de les aigües residuals depurades, gestionant adequadament l’efluent de la depuradora. De tal manera que 
les aigües s’emprin en el reg (agrícola o de zones verdes) o en la neteja viària, disminuint el consum d’aigua global que 
es produeix en el municipi i que, com s’ha vist en l’Auditoria Ambiental, és molt elevat.  

Per tal de poder aprofitar les zones amb doble circuit (pluvials i residuals) connectarem les pluvials a un dipòsit de 400 
m3 d’aigua, d’on es podrà extreure l’aigua per reg i neteja viària del municipi. 

Pel que fa a l’aprofitament de les aigües pluvials per neteja i regs de jardins privats es proposa endegar una campanya 
que expliqui als propietaris els beneficis com: la reducció del consum d’aigua, la reducció dels costos que permeten una 
amortització de la inversió en un període de temps relativament curt. 

 
GRAU DE PRIORITAT:  
ALTA 

SECTORS IMPLICATS:  
CONSELL COMARCAL DEL MARESME 
Ajuntament de Sant Pol de Mar 

PERÍODE D’EXECUCIÓ:  
14 mesos 

FONT DE FINANÇAMENT: 
Agència Catalana de l’Aigua  
CONSELL COMARCAL DEL MARESME 
Ajuntament de Sant Pol de Mar 

TERMINI D’IMPLANTACIÓ: 
MIG 

INDICADORS DE SEGUIMENT: 
% aigua reutilitzades en les operacions de reg i 
neteja viària 

ESTIMACIÓ DEL COST:  
85.000 € 

 

INTERRELACIONS AMB ALTRES ACCIONS DEL PLA: 
4.3.4, 4.3.8, 4.3.9, 6.1.4 

RELACIÓ AMB ALTRES PLANS: 
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PLA D’ACCIÓ LOCAL DE SANT POL DE MAR 

LÍNIA ESTRATÈGICA 4 Millora de la Gestió dels Residus, l’Energia i l’Aigua 

PROGRAMA 4.3 Promoure una gestió integral del cicle de l’aigua 

ACCIÓ 4.3.8 Promocionar l’estalvi d’aigua en el reg de jardins privats  

TEMÀTICA:  
Aigua 

TIPOLOGIA: B6 
Projectes i campanyes d’implicació d’agents 
econòmics i socials 

OBJECTIU: 
Disminuir el consum d’aigua associat a les zones verdes 

 
DESCRIPCIÓ:  

Aquesta acció es proposa en dos àmbits. D’una banda, a nivell municipal l’Ajuntament durà a terme les següents 
operacions: 

- inventariar els sistemes de reg de les zones verdes municipals 

- avaluar l’eficiència dels sistemes de reg implantats en el municipi i establir un nivell d’actuació prioritari 

- proposar la substitució dels sistemes de reg actuals per d’altres que suposin un menor consum i optimitzin les 
operacions de reg (mitjançant sensors, sistemes de degoteig, sistemes de baix consum, optimització del reg de 
zones verdes,...) 

- realitzar un pla de fases per a la substitució gradual dels sistemes en funció de la seva prioritat 

A nivell de la població, l’ajuntament farà difusió d’aquestes actuacions i posarà a disposició dels ciutadans interessats la 
informació relativa als sistemes de reg més eficients. També promourà la substitució dels sistemes de reg poc eficients 
mitjançant l’aplicació de reduccions en l’import de determinades taxes fiscals o la tramitació de subvencions.  

La informació sobre les tècniques a aplicar estarà a disposició dels ciutadans en l’Oficina de l’Agenda 21 Local.  

 
GRAU DE PRIORITAT:  
BAIXA 

SECTORS IMPLICATS:  
Ajuntament de Sant Pol de Mar 

PERÍODE D’EXECUCIÓ:  
12 mesos 

FONT DE FINANÇAMENT: 
Agència Catalana de l’Aigua  
Ajuntament de Sant Pol de Mar 

TERMINI D’IMPLANTACIÓ: 
MIG 

INDICADORS DE SEGUIMENT: 
Disminució consum aigua domèstic 

ESTIMACIÓ DEL COST:  
Recursos propis de l’Ajuntament 

 

INTERRELACIONS AMB ALTRES ACCIONS DEL PLA: 
1.2.3, 4.3.7, 4.3.9, 6.1.4, 7.2.1 

RELACIÓ AMB ALTRES PLANS: 
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PLA D’ACCIÓ LOCAL DE SANT POL DE MAR 

LÍNIA ESTRATÈGICA 4 Millora de la Gestió dels Residus, l’Energia i l’Aigua 

PROGRAMA 4.3 Promoure una gestió integral del cicle de l’aigua 

ACCIÓ 4.3.9 Utilitzar vegetació autòctona adequada al clima mediterrani en jardins 
públics i fomentar-la en els privats 

TEMÀTICA:  
Aigua 

TIPOLOGIA: D9 
Altres 

OBJECTIU: 
Adequar la vegetació del municipi perquè tingui uns menors requeriments hídrics 

 
DESCRIPCIÓ:  

Es tracta de disminuir els requeriments hídrics de la vegetació implantada en les zones verdes de municipi. Aquesta 
acció consisteix en l’estudi de la tipologia de vegetació que composa cadascuna de les zones verdes municipals per tal 
d’avaluar els consums d’aigua de reg realitzats en el manteniment de les espècies vegetals. Aquest estudi servirà per 
identificar els punts amb els consums més elevats.  

Un cop identificats aquests punts, s’estudiarà la substitució de les espècies vegetals amb majors requeriments hídrics, 
com la gespa, per d’altres espècies més adequades al clima mediterrani i amb una menor demanda d’aigua. Entre les 
espècies que s’empraran en aquesta tasca es troben les que formen part de la vegetació autòctona mediterrània. 

L’Ajuntament farà difusió d’aquesta actuació entre la població i posarà a disposició dels ciutadans la informació relativa 
a les espècies vegetals amb menors requeriments hídrics. Això afavorirà que els ciutadans també puguin substituir les 
espècies amb major consum per d’altres més adequades a la tipologia de clima mediterrani. 

 
GRAU DE PRIORITAT:  
BAIXA 

SECTORS IMPLICATS:  
Ajuntament de Sant Pol de Mar 

PERÍODE D’EXECUCIÓ:  
Periòdica 

FONT DE FINANÇAMENT: 
Ajuntament de Sant Pol de Mar 

TERMINI D’IMPLANTACIÓ: 
LLARG 

INDICADORS DE SEGUIMENT: 
% vegetació de clima mediterrani en els espais 
públics 

ESTIMACIÓ DEL COST:  
Recursos propis de l’Ajuntament 

 

INTERRELACIONS AMB ALTRES ACCIONS DEL PLA: 
1.2.3, 4.3.7, 4.3.8, 6.1.4, 7.2.1 

RELACIÓ AMB ALTRES PLANS: 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 5: 
Compatibilitzar el 

desenvolupament de les activitats 
amb els principis de sostenibilitat 
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AUDITORIA AMBIENTAL DE SANT POL DE MAR 

PLA D'ACCIÓ LOCAL 
 

PROGRAMA D’ACTUACIÓ 5.1: PROMOCIÓ 
INTEGRADA I TRANSVERSAL DE L’OFERTA 

TURÍSTICA, COMERCIAL, CULTURAL I 
ARQUITECTÒNICA QUE OFEREIX EL MUNICIPI 
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PLA D’ACCIÓ LOCAL DE SANT POL DE MAR 

LÍNIA ESTRATÈGICA 5 Compatibilitzar el desenvolupament de les activitats amb els principis 
de sostenibilitat  

PROGRAMA 5.1 Promoció integrada i transversal de l’oferta turística, comercial, 
cultural i arquitectònica que ofereix el municipi 

ACCIÓ 5.1.1 Foment de les bones pràctiques ambientals en càmpings, allotjaments 
i restauració 

TEMÀTICA:  
Activitats econòmiques 

TIPOLOGIA: B6 
Projectes i campanyes d’implicació d’agents 
econòmics i socials 

OBJECTIU: 
Aplicar criteris de sostenibilitat sobre el funcionament de les activitats 

 
 
DESCRIPCIÓ:  

Les activitats turístiques relacionades amb els càmpings, allotjaments i la restauració, generen un seguit d’impactes 
sobre el medi ambient que en determinats casos poden arribar a representar un problema greu per al seguiment dels 
principis de sostenibilitat.  

Així, es tracta de crear un manual de bones pràctiques de gestió ambientals per al conjunt d’establiments que tenen 
relació amb el sector turístic. Aquests manuals hauran de ser guies de fàcil aplicació i no molt extensos que indiquin de 
forma concreta quins són els àmbits sobre els que realitzar actuacions i la tipologia d’accions a fer.  

A continuació es tractarà de crear un segell propi a nivell local que acrediti que l’establiment turístic compleix amb les 
consideracions recollides en les guies de bones pràctiques ambientals. L’Ajuntament serà l’encarregat de verificar que 
s’apliquen els criteris recollits en els manuals de bones pràctiques i inventariar i atorgar el segell als establiments que 
segueixin els manuals de bones pràctiques.  

Un cop l’Ajuntament disposi del llistat d’establiments que compleixen amb els manuals de bones pràctiques, es farà una 
difusió des de les Regidories de Medi Ambient i Turisme, per tal de donar a conèixer quins establiments apliquen un 
mínim de bones pràctiques ambientals, i que per tant fan extensius els principis de sostenibilitat al desenvolupament de 
la seva activitat 

 
GRAU DE PRIORITAT:  
ALTA 

SECTORS IMPLICATS:  
Ajuntament de Sant Pol de Mar 

PERÍODE D’EXECUCIÓ:  
18 mesos 

FONT DE FINANÇAMENT: 
Ajuntament de Sant Pol de Mar 
Consell Comarcal del Maresme 

TERMINI D’IMPLANTACIÓ: 
MIG 

INDICADORS DE SEGUIMENT: 
% establiments que apliquen criteris ambientals 

ESTIMACIÓ DEL COST:  
12.000 € 

 

INTERRELACIONS AMB ALTRES ACCIONS DEL PLA: 
 4.1.5, 4.2.1, 4.2.2, 4.3.8, 4.3.9, 7.2.1 

RELACIÓ AMB ALTRES PLANS: 
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AUDITORIA AMBIENTAL DE SANT POL DE MAR 

PLA D'ACCIÓ LOCAL 
 
 
 

 

PLA D’ACCIÓ LOCAL DE SANT POL DE MAR 

LÍNIA ESTRATÈGICA 5 Compatibilitzar el desenvolupament de les activitats amb els principis 
de sostenibilitat  

PROGRAMA 5.1 Promoció integrada i transversal de l’oferta turística, comercial, 
cultural i arquitectònica que ofereix el municipi 

ACCIÓ 5.1.2 Promoure la creació de nous itineraris que integrin l’activitat agrícola 
tradicional del municipi i donin a conèixer la importància d’aquesta 

TEMÀTICA:  
Educació ambiental i participació ciutadana 

TIPOLOGIA: C7 
Posada en marxa de nous serveis 

OBJECTIU: 
Difondre el coneixement de l’activitat agrícola local 

 
 
DESCRIPCIÓ:  

El municipi disposa de diverses rutes que fomenten la descoberta dels valors naturals, així com d’altres en les que es 
combinen els valors naturals amb rutes gastronòmiques. 

Per tal de diversificar el ventall de possibilitats ofertades al visitant aquesta actuació impulsa la creació de rutes 
turístiques, en les que l’agricultura sigui el fil conductor. Es tractaria de realitzar itineraris en els que es fomentés la 
descoberta de l’agricultura local, l’estat actual, la seva història i les previsions a mig termini.  

Aquesta es podria combinar amb mostres de productes agrícoles locals que poguessin ser adquirits pels visitants. 

 

GRAU DE PRIORITAT:  
MITJA 

SECTORS IMPLICATS:  
Ajuntament de Sant Pol de Mar 

PERÍODE D’EXECUCIÓ:  
4 mesos 

FONT DE FINANÇAMENT: 
Ajuntament de Sant Pol de Mar 
Consell Comarcal del Maresme 

TERMINI D’IMPLANTACIÓ: 
MIG 

INDICADORS DE SEGUIMENT: 
Grau d’utilització de les rutes agrícoles 

ESTIMACIÓ DEL COST:  
68.000 € 

 

INTERRELACIONS AMB ALTRES ACCIONS DEL PLA: 
5.1.3, 2.2.2, 2.2.1, 2.1.4 

RELACIÓ AMB ALTRES PLANS: 
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AUDITORIA AMBIENTAL DE SANT POL DE MAR 

PLA D'ACCIÓ LOCAL 
 
 
 

 

PLA D’ACCIÓ LOCAL DE SANT POL DE MAR 

LÍNIA ESTRATÈGICA 5 Compatibilitzar el desenvolupament de les activitats amb els principis 
de sostenibilitat  

PROGRAMA 5.1 Promoció integrada i transversal de l’oferta turística, comercial, 
cultural i arquitectònica que ofereix el municipi 

ACCIÓ 5.1.3 Promoció de valors naturals i patrimonials en els establiments 
hotelers, mitjançant fulletons o informadors 

TEMÀTICA:  
Educació ambiental i participació ciutadana 

TIPOLOGIA: B6 
Projectes i campanyes d’implicació d’agents 
econòmics i socials 

OBJECTIU: 
Promocionar el coneixement del medi natural local dins l’oferta turística del municipi 

 
 
DESCRIPCIÓ:  

Molts dels visitants que arriben al municipi no es queden prou temps per descobrir per sí mateixos tots els valors que 
aplega Sant Pol de Mar. Per tal de facilitar la disponibilitat d’’informació en els hotels, es planteja la creació de la figura 
de l’informador local, que es desplaci entre els hotels i altres establiments turístics, apropant la informació als visitants. 
Aquest informaria sobre: rutes en el municipi, restaurants, platges, espais naturals a visitar, història local,... 

Així, aquesta persona seria l’encarregada de proporcionar explicacions als turistes que ho sol·licitessin en el seu propi 
hotel i de distribuir fulletons informatius en aquests establiments. 

GRAU DE PRIORITAT:  
BAIXA 

SECTORS IMPLICATS:  
Ajuntament de Sant Pol de Mar 

PERÍODE D’EXECUCIÓ:  
8 mesos 

FONT DE FINANÇAMENT: 
Ajuntament de Sant Pol de Mar 

TERMINI D’IMPLANTACIÓ: 
MIG 

INDICADORS DE SEGUIMENT: 
Nº consultes ateses pels informadors 

ESTIMACIÓ DEL COST:  
44.000 € 

 

INTERRELACIONS AMB ALTRES ACCIONS DEL PLA: 
5.1.2, 5.1.1, 7.2.1 

RELACIÓ AMB ALTRES PLANS: 
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AUDITORIA AMBIENTAL DE SANT POL DE MAR 

PLA D'ACCIÓ LOCAL 
 
 
 

 

PLA D’ACCIÓ LOCAL DE SANT POL DE MAR 

LÍNIA ESTRATÈGICA 5 Compatibilitzar el desenvolupament de les activitats amb els principis 
de sostenibilitat  

PROGRAMA 5.1 Promoció integrada i transversal de l’oferta turística, comercial, 
cultural i arquitectònica que ofereix el municipi 

ACCIÓ 5.1.4 Redimensionament dels serveis del municipi per donar cobertura als 
creixements poblacionals experimentats en els darrers anys 

TEMÀTICA:  
Activitats econòmiques 

TIPOLOGIA: C7 
Posada en marxa de nous serveis  

OBJECTIU: 
Adequar les dimensions dels serveis que es presten en el municipi a les necessitats reals de la població 

 
 
DESCRIPCIÓ:  

El municipi ha sofert un important increment poblacional al llarg dels últims anys que no ha estat acompanyat per un 
creixement en paral·lel del dimensionament dels serveis. Aquesta situació ha portat a que molts dels serveis es trobin 
desbordats de forma permanant o bé es desbordin de forma periodica.  

Per aquest motiu cal: 

- quantificar el volum de població flotant i caracteritzar-la (permanència, tipologia estància, consums, número de 
persones,...) 

- identificar els serveis que pateixen desbordament de forma periòdica i els que estan desbordats de forma 
permanent 

- instar al redimensionament dels serveis desbordats de forma permanent i cercar solucions temporals per tal de 
proporcionar el mínim entre es porta a terme el redimensionament 

- estudiar l’aplicació d’estratègies que permetin minimitzar els períodes en què els serveis es desborden de forma 
temporal, com la recollida de residus o el subministrament d’aigua. 

 
GRAU DE PRIORITAT:  
ALTA 

SECTORS IMPLICATS:  
Ajuntament de Sant Pol de Mar 

PERÍODE D’EXECUCIÓ:  
24 mesos 

FONT DE FINANÇAMENT: 
Ajuntament de Sant Pol de Mar 
Consell Comarcal del Maresme 
Diputació de Barcelona 

TERMINI D’IMPLANTACIÓ: 
LLARG 

INDICADORS DE SEGUIMENT: 
Nombre de nous serveis a la Vila 

ESTIMACIÓ DEL COST:  
1.000.000 € 

 

INTERRELACIONS AMB ALTRES ACCIONS DEL PLA: 
 

RELACIÓ AMB ALTRES PLANS: 
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AUDITORIA AMBIENTAL DE SANT POL DE MAR 

PLA D'ACCIÓ LOCAL 
 
 
 

PROGRAMA D’ACTUACIÓ 5.2: 
CONTROLAR LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES QUE 

ES REALITZEN EN EL MUNICIPI 
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AUDITORIA AMBIENTAL DE SANT POL DE MAR 

PLA D'ACCIÓ LOCAL 
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AUDITORIA AMBIENTAL DE SANT POL DE MAR 

PLA D'ACCIÓ LOCAL 
 
 
 

 

PLA D’ACCIÓ LOCAL DE SANT POL DE MAR 

LÍNIA ESTRATÈGICA 5 Compatibilitzar el desenvolupament de les activitats amb els principis 
de sostenibilitat  

PROGRAMA 5.2 Controlar les activitats econòmiques que es realitzen en el municipi  

ACCIÓ 5.2.1 Promoure la creació de l’agrupació d’empresaris del polígon industrial 

TEMÀTICA:  
Activitats econòmiques 

TIPOLOGIA: C8 
Accions jurídiques i organitzatives 

OBJECTIU: 
Establir un marc en el que es puguin donar les relacions entre les empreses 

 
 
DESCRIPCIÓ:  

Les activitats econòmiques que es concentren en el polígon industrial no estan agrupades sota cap figura que gestioni o 
centralitzi les comunicacions que fan referència al global del polígon.  

Es tracta de crear una figura que centralitzi les qüestions relatives al conjunt de les activitats concentrades en el polígon 
i que faciliti la representació de les mateixes de cara a l’Ajuntament o als temes que siguin d’abast general. 

 

GRAU DE PRIORITAT:  
BAIXA 

SECTORS IMPLICATS:  
Conjunt d’activitats del polígon industrial 

PERÍODE D’EXECUCIÓ:  
1 any 

FONT DE FINANÇAMENT: 
Ajuntament de Sant Pol de Mar 
Consell Comarcal del Maresme 

TERMINI D’IMPLANTACIÓ: 
MIG 

INDICADORS DE SEGUIMENT: 
Creació de l’agrupació d’empresaris del polígon 

ESTIMACIÓ DEL COST:  
Recursos propis de l’Ajuntament 

 

INTERRELACIONS AMB ALTRES ACCIONS DEL PLA: 
5.2.1, 7.2.4 

RELACIÓ AMB ALTRES PLANS: 
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AUDITORIA AMBIENTAL DE SANT POL DE MAR 

PLA D'ACCIÓ LOCAL 
 
 
 

 

PLA D’ACCIÓ LOCAL DE SANT POL DE MAR 

LÍNIA ESTRATÈGICA 5 Compatibilitzar el desenvolupament de les activitats amb els principis 
de sostenibilitat  

PROGRAMA 5.2 Controlar les activitats econòmiques que es realitzen en el municipi  

ACCIÓ 5.2.2 Integrar en el cens d’activitats actual la informació ambiental de les 
activitats 

TEMÀTICA:  
Activitats econòmiques 

TIPOLOGIA: B5 
Programes de vigilància i control 

OBJECTIU: 
Augmentar el coneixement dels aspectes implicats en el control ambiental de les activitats 

 
 
DESCRIPCIÓ:  

El municipi compta amb un cens d’activitats en el que s’inclouen  les característiques de dimensions, potència, 
naturalesa,.... des de l’any 2003, que va ser elaborat per la Diputació de Barcelona.  

Per tal de facilitar i millorar el control ambiental de les activitats caldrà incorporar un seguit de dades rellevants per 
avaluar la incidència ambiental que realitzen. L’actualització del cens amb aquestes dades es realitzarà de forma 
gradual. La  informació incorporada serà la relativa a: 

- producció de residus 

- consum energètic 

- consum de matèries primeres i reciclatge 

- consum d’aigua 

- emissions atmosfèriques i acústiques 

- perillositat dels productes emmagatzemats o produïts 

- etc 

 
GRAU DE PRIORITAT:  
BAIXA 

SECTORS IMPLICATS:  
Ajuntament de Sant Pol de Mar 

PERÍODE D’EXECUCIÓ:  
18 mesos 

FONT DE FINANÇAMENT: 
Ajuntament de Sant Pol de Mar 
Diputació de Barcelona 

TERMINI D’IMPLANTACIÓ: 
MIG 

INDICADORS DE SEGUIMENT: 
% de les empreses amb informació ambiental al 
cens d’Activitats 

ESTIMACIÓ DEL COST:  
Recursos propis de l’Ajuntament 

 

INTERRELACIONS AMB ALTRES ACCIONS DEL PLA: 
6.3.4 

RELACIÓ AMB ALTRES PLANS: 
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AUDITORIA AMBIENTAL DE SANT POL DE MAR 

PLA D'ACCIÓ LOCAL 
 
 
 

 

PLA D’ACCIÓ LOCAL DE SANT POL DE MAR 

LÍNIA ESTRATÈGICA 5 Compatibilitzar el desenvolupament de les activitats amb els principis 
de sostenibilitat  

PROGRAMA 5.2 Controlar les activitats econòmiques que es realitzen en el municipi  

ACCIÓ 5.2.3 Elaborar un Pla Bàsic d’Emergència Municipal 

TEMÀTICA:  
Altres 

TIPOLOGIA: B4 
Plans Urbanístics i sectorials 

OBJECTIU: 
Definir una estratègia conjunta que estableixi el protocol d’actuació en cas d’emergència 

 
 
DESCRIPCIÓ:  

El municipi compta amb un Pla d’Actuació Municipal d’emergències per Incendis Forestals des de l’any 2000 que 
garanteix la seguretat de les persones i béns materials en cas d’incendi i estableix els procediments d’actuació per 
executar-los de forma coordinada.  

El Decret 210/1999 determina que els municipis qualificats com a turístics (segons la Llei de Turisme de Catalunya) han 
de disposar d’un Pla Bàsic d’Emergències, composat per un document bàsic, un manual d’actuació bàsic, els annexos i 
els programes d’implantació i manteniment.  

Sant Pol de Mar no disposa d’aquest document bàsic, amb el que s’haurà d’avaluar la seva redacció tenint en compte 
que incorporarà els procediments d’actuació recollits en el Pla d’Actuació Municipal d’emergències per incendis 
forestals. El resultat haurà de ser un únic document, que serà el Pla Municipal de Protecció Civil format per: 

- document bàsic 

- manual d’actuació bàsic i per als riscos especials 

- annexos generals 

- programa d’implantació i manteniment 

- manual d’actuació per a riscos específics (opcional) 

 
GRAU DE PRIORITAT:  
BAIXA 

SECTORS IMPLICATS:  
Ajuntament de Sant Pol de Mar 

PERÍODE D’EXECUCIÓ:  
2 anys 

FONT DE FINANÇAMENT: 
Ajuntament de Sant Pol de Mar 
Consell Comarcal del Maresme 
Diputació de Barcelona 

TERMINI D’IMPLANTACIÓ: 
MIG 

INDICADORS DE SEGUIMENT: 
Aprovació del Pla Bàsic d’Emergència Municipal 

ESTIMACIÓ DEL COST:  
12.000 € 

 

INTERRELACIONS AMB ALTRES ACCIONS DEL PLA: 
 

RELACIÓ AMB ALTRES PLANS: 
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AUDITORIA AMBIENTAL DE SANT POL DE MAR 

PLA D'ACCIÓ LOCAL 
 
 
 

 

PLA D’ACCIÓ LOCAL DE SANT POL DE MAR 

LÍNIA ESTRATÈGICA 5 Compatibilitzar el desenvolupament de les activitats amb els principis 
de sostenibilitat  

PROGRAMA 5.2 Controlar les activitats econòmiques que es realitzen en el municipi  

ACCIÓ 5.2.4 Facilitar el trasllat fora de la zona urbana de les activitats industrials 
que poden ocasionar molèsties 

TEMÀTICA:  
Activitats econòmiques 

TIPOLOGIA: D9 
Altres 

OBJECTIU: 
Traslladar les activitats industrials que es troben en zona urbana 

 
 
DESCRIPCIÓ:  

La major part de les activitats econòmiques de moderada incidència ambiental es troben ubicades en el polígon 
industrial de Sant Pol de Mar. Tot i no provocar importants molèsties als veïns, en determinades ocasions generen 
sorolls o mobilitat que dificulten les activitats quotidianes del centre urbà. 

Per aquest motiu la tendència, tant a nivell de disciplina urbanística, com de possibles ampliacions de les activitats 
ubicades en centre urbà, serà la de fomentar el seu trasllat a ubicacions més adequades: com el polígon industrial. 

 

GRAU DE PRIORITAT:  
MITJA 

SECTORS IMPLICATS:  
Ajuntament de Sant Pol de Mar 

PERÍODE D’EXECUCIÓ:  
5 anys 

FONT DE FINANÇAMENT: 
Diputació de Barcelona 
Ajuntament de Sant Pol de Mar 

TERMINI D’IMPLANTACIÓ: 
LLARG 

INDICADORS DE SEGUIMENT: 
Nº d’activitats de moderada incidència ambiental 
al centre urbà 

ESTIMACIÓ DEL COST:  
Recursos propis de l’Ajuntament 

 

INTERRELACIONS AMB ALTRES ACCIONS DEL PLA: 
5.2.1 

RELACIÓ AMB ALTRES PLANS: 
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AUDITORIA AMBIENTAL DE SANT POL DE MAR 

PLA D'ACCIÓ LOCAL 
 
 
 

 

PLA D’ACCIÓ LOCAL DE SANT POL DE MAR 

LÍNIA ESTRATÈGICA 5 Compatibilitzar el desenvolupament de les activitats amb els principis 
de sostenibilitat  

PROGRAMA 5.2 Controlar les activitats econòmiques que es realitzen en el municipi  

ACCIÓ 5.2.5 Augmentar el control de les activitats il·legals o inadequades en Sòl 
No Urbanitzable 

TEMÀTICA:  
Activitats econòmiques 

TIPOLOGIA: B5 
Programes de vigilància i control 

OBJECTIU: 
Preservar els valors del SNU 

 
 
DESCRIPCIÓ:  

Al llarg dels anys al municipi de Sant Pol de Mar s’han anat implantant diverses activitats en sòl no urbanitzable que 
d’una banda resulten inadequades (utilització com a magatzems de materials per a la construcció), segons els usos 
admesos en aquest tipus de sòl, i d’una altra que no disposen de la preceptiva llicència d’activitat atorgada per 
l’Ajuntament. 

Aquesta acció suposarà un increment del control urbanístic que realitza l’Ajuntament sobretot en sòl no urbanitzable 
que, 

- detectarà les activitats no autoritzades en sòl no urbanitzable 

- aplicarà mecanismes per a  la finalització de l’activitat 

- vetllarà per la restitució del medi degradat en l’exercici de l’activitat il·legal 

 
GRAU DE PRIORITAT:  
ALTA 

SECTORS IMPLICATS:  
Ajuntament de Sant Pol de Mar 

PERÍODE D’EXECUCIÓ:  
10 mesos 

FONT DE FINANÇAMENT: 
Ajuntament de Sant Pol de Mar 

TERMINI D’IMPLANTACIÓ: 
MIG 

INDICADORS DE SEGUIMENT: 
Nº activitats en sòl no urbanitzable i nº 
d’activitats il·legals 

ESTIMACIÓ DEL COST:  
25.000 € 

 

INTERRELACIONS AMB ALTRES ACCIONS DEL PLA: 
2.1.3 

RELACIÓ AMB ALTRES PLANS: 
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AUDITORIA AMBIENTAL DE SANT POL DE MAR 

PLA D'ACCIÓ LOCAL 
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AUDITORIA AMBIENTAL DE SANT POL DE MAR 

PLA D'ACCIÓ LOCAL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LÍNIA ESTRATÈGICA 6: 
Millora de la gestió ambiental 

municipal 
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AUDITORIA AMBIENTAL DE SANT POL DE MAR 

PLA D'ACCIÓ LOCAL 
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AUDITORIA AMBIENTAL DE SANT POL DE MAR 

PLA D'ACCIÓ LOCAL 
 

PROGRAMA D’ACTUACIÓ 6.1: INTEGRAR LA 
TRANSVERSALITAT DE LES QÜESTIONS 
MEDIAMBIENTALS A L’ESTRUCTURA DE 

L’AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR 
(INCORPORAR LA SOSTENIBILITAT A TOTS ELS 
PROJECTES, PLANS POLÍTICS I ACTIVITATS DE 

L’ENS LOCAL) 
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AUDITORIA AMBIENTAL DE SANT POL DE MAR 

PLA D'ACCIÓ LOCAL 
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AUDITORIA AMBIENTAL DE SANT POL DE MAR 

PLA D'ACCIÓ LOCAL 
 
 
 

 

PLA D’ACCIÓ LOCAL DE SANT POL DE MAR 

LÍNIA ESTRATÈGICA 6 Millora de la gestió ambiental municipal 

PROGRAMA 6.1 

Integrar la transversalitat de les qüestions mediambientals a 
l’estructura de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar (incorporar la 
sostenibilitat a tots els projectes, plans polítics i activitats de l’ens 
local) 

ACCIÓ 6.1.1 Implantar un sistema de gestió ambiental a  les dependències, 
instal·lacions i edificis municipals 

TEMÀTICA:  
Organització i gestió municipal 

TIPOLOGIA: C8 
Accions jurídiques i organitzatives 

OBJECTIU: 
Aplicar sistemes que direccionin la gestió ambiental 

 
 
DESCRIPCIÓ:  

La implantació d’un sistema de gestió ambiental (SIGMA) implica dissenyar mecanismes i estratègies en tots els nivells 
organitzatius d’un centre de treball per identificar i registrar els impactes ambientals, definir les responsabilitats i establir 
els procediments a seguir en cada lloc de treball. Tot això amb un esperit de millora continuada en el camp del medi 
ambient i procurant minimitzar les repercussions sobre el nostre entorn. 

Els sistemes de gestió ambiental, ja siguin els que segueixen les directrius de la norma ISO 14001 o els del reglament 
EMAS, estan dirigits principalment a les empreses. De totes maneres, les administracions públiques s’han de 
comprometre en la implantació d’aquests sistemes a les activitats econòmiques, mitjançant el seu propi exemple. 

Els passos a seguir, com qualsevol SIGMA, són els següents: 

• Dissenyar la política ambiental a seguir a les instal·lacions de l’Ajuntament, mitjançant una declaració pública de 
les voluntats i grans objectius a assolir. 

• Realitzar una avaluació ambiental inicial dels impactes que es produeixen. 

• Definir objectius i fites específiques a assolir. 

• Establir el Programa d’Actuació ambiental per assolir els objectius i fites establerts. 

• Realitzar una auditoria interna del SIGMA. 

• En el cas de què es vulgui obtenir un reconeixement extern, procedir a certificar/verificar el SIGMA per part d’una 
entitat autoritzada externa. 

Elaborar i difondre la declaració ambiental (síntesi del SIGMA). 

 
GRAU DE PRIORITAT:  
BAIXA 

SECTORS IMPLICATS:  
Ajuntament de Sant Pol de Mar 

PERÍODE D’EXECUCIÓ:  
5 anys 

FONT DE FINANÇAMENT: 
Ajuntament de Sant Pol de Mar 
Diputació de Barcelona 
Generalitat de Catalunya 

TERMINI D’IMPLANTACIÓ: 
LLARG 

INDICADORS DE SEGUIMENT: 
Obtenció de la certificació 

ESTIMACIÓ DEL COST:  
15.000 € 

 

INTERRELACIONS AMB ALTRES ACCIONS DEL PLA: 
1.2.3, 2.5.2, 2.5.4, 4.1.6, 4.1.7, 4.2.3, 4.2.4, 4.3.7, 4.3.8, 
4.3.9, 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3 

RELACIÓ AMB ALTRES PLANS: 
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AUDITORIA AMBIENTAL DE SANT POL DE MAR 

PLA D'ACCIÓ LOCAL 
 
 
 

 

PLA D’ACCIÓ LOCAL DE SANT POL DE MAR 

LÍNIA ESTRATÈGICA 6 Millora de la gestió ambiental municipal 

PROGRAMA 6.1 

Integrar la transversalitat de les qüestions mediambientals a 
l’estructura de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar (incorporar la 
sostenibilitat a tots els projectes, plans polítics i activitats de l’ens 
local) 

ACCIÓ 6.1.2 Sotmetre a avaluació ambiental els projectes amb major incidència 
per al municipi, tot i que des del punt de vista legal no sigui necessari. 

TEMÀTICA:  
Organització i gestió municipal 

TIPOLOGIA: B5 
Programes de vigilància i control 

OBJECTIU: 
Augmentar el control de l’Ajuntament sobre els projectes que puguin tenir major incidència en el municipi 

 
 
DESCRIPCIÓ:  

L’avaluació d’impacte ambiental, regulada normativament a nivell de la Unió Europea, de l’estat espanyol i de la 
comunitat autònoma, presenta dos valors principals que cal destacar: 

• La revisió ordenada i sistemàtica de tots els aspectes d’un projecte que tenen repercussió mediambiental. 

• L’exposició al públic de l’estudi d’impacte ambiental, que permet un major nivell de reflexió i participació social i la 
possibilitat d’incorporar nous aspectes que millorin el projecte des del punt de vista de la protecció del medi 
ambient. 

Es tracta d’aprofitar aquesta eina per avaluar aquells projectes que pel municipi puguin tenir una important incidència 
per algun dels següents motius: 

• El seu import econòmic. 

• L’abast territorial de l’actuació. 

• Les repercussions que sobre la sostenibilitat se’n puguin derivar. 

Aquesta actuació de caire voluntari per aquelles actuacions que no estiguin recollides al procés per imperatiu legal, 
permet millorar la qualitat mediambiental dels projectes a realitzar i a la vegada, afavorir la participació ciutadana i el 
consens social. 

 
GRAU DE PRIORITAT:  
ALTA 

SECTORS IMPLICATS:  
Ajuntament de Sant Pol de Mar 

PERÍODE D’EXECUCIÓ:  
5 mesos 

FONT DE FINANÇAMENT: 
Ajuntament de Sant Pol de Mar 

TERMINI D’IMPLANTACIÓ: 
CURT 

INDICADORS DE SEGUIMENT: 
Nombre de projectes sotmesos a avaluació 
d’impacte ambiental/any 

ESTIMACIÓ DEL COST:  
Recursos Propis de l’Ajuntament 

 

INTERRELACIONS AMB ALTRES ACCIONS DEL PLA: 
1.1.6  

RELACIÓ AMB ALTRES PLANS: 
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AUDITORIA AMBIENTAL DE SANT POL DE MAR 

PLA D'ACCIÓ LOCAL 
 
 
 

 

PLA D’ACCIÓ LOCAL DE SANT POL DE MAR 

LÍNIA ESTRATÈGICA 6 Millora de la gestió ambiental municipal 

PROGRAMA 6.1 

Integrar la transversalitat de les qüestions mediambientals a 
l’estructura de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar (incorporar la 
sostenibilitat a tots els projectes, plans polítics i activitats de l’ens 
local) 

ACCIÓ 6.1.3 Elaboració i aplicació d’un Pla d’Ambientalització dels edificis públics 
de Sant Pol de Mar. 

TEMÀTICA:  
Organització i gestió municipal 

TIPOLOGIA: A1 
Estudis tècnics 

OBJECTIU: 
Determinar l’aplicació de pràctiques per a la millora ambiental del funcionament dels edificis 

 
 
DESCRIPCIÓ:  

Amb aquesta proposta es desenvoluparan els criteris de sostenibilitat assumits des de l’Ajuntament, dins dels edificis de 
propietat pública. D’aquesta manera es disminuirà l’impacte ocasionat pels edificis disminuint l’explotació de recursos i 
s’incrementarà la qualitat dels usuaris i treballadors de les dependències. 

Amb aquesta actuació alhora, es pretén difondre una actitud de bones pràctiques ambientals entre els ciutadans usuaris 
de les instal·lacions i a la indústria sobretot al sector de la construcció. 

 

GRAU DE PRIORITAT:  
MITJA 

SECTORS IMPLICATS:  
Ajuntament de Sant Pol de Mar 

PERÍODE D’EXECUCIÓ:  
4 mesos 

FONT DE FINANÇAMENT: 
Ajuntament de Sant Pol de Mar 

TERMINI D’IMPLANTACIÓ: 
MIG 

INDICADORS DE SEGUIMENT: 
Disminució consums energètics 

ESTIMACIÓ DEL COST:  
28.000 € 

 

INTERRELACIONS AMB ALTRES ACCIONS DEL PLA: 
4.2.2, 4.2.3, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.9, 6.1.4, 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3 

RELACIÓ AMB ALTRES PLANS: 
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AUDITORIA AMBIENTAL DE SANT POL DE MAR 

PLA D'ACCIÓ LOCAL 
 
 
 

 

PLA D’ACCIÓ LOCAL DE SANT POL DE MAR 

LÍNIA ESTRATÈGICA 6 Millora de la gestió ambiental municipal 

PROGRAMA 6.1 

Integrar la transversalitat de les qüestions mediambientals a 
l’estructura de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar (incorporar la 
sostenibilitat a tots els projectes, plans polítics i activitats de l’ens 
local) 

ACCIÓ 6.1.4 Ambientalització de les festes majors i de carrer, i realització 
d’activitats de caire ambiental 

TEMÀTICA:  
Altres – Sostenibilitat General 

TIPOLOGIA: B6 
Projectes i campanyes d’implicació d’agents 
econòmics i socials 

OBJECTIU: 
Promocionar les bones pràctiques ambientals en la realització de festes i actes al carrer 

 
 
DESCRIPCIÓ:  

Entre les qüestions que formen part d’aquesta acció es troba la de l’ambientalització de les festes majors del municipi 
de tal manera que s’harmonitzi la seva celebració amb els principis de sostenibilitat en quant a l’ocupació de territori i 
consum de recursos. 

Així es facilitaran un seguit de recomanacions als organitzadors de les festes per tal de 

- emprar il·luminació energèticament eficient  

- reservant l’espai necessari per a la instal·lació de contenidors de recollida selectiva en els punts en què es puguin 
detectar les majors produccions de residus. Aquests residus hauran estat prèviament quantificats i es coneixerà el 
destí que se’ls donarà. 

- foment del transport públic per arribar fins a la zona en què es tinguin previstes les activitats de la festa (incloent 
aquest aspecte en els tríptics d’informació) 

- respectar els horaris marcats per l’Ajuntament per tal d’assegurar el descans dels veïns i limitar el volum de la 
música 

- seguir els criteris de compra verda amb els proveïdors de materials i serveis per a l'organització de la festa 

- ubicar els actes en zones ben il·luminades per minimitzar el consum energètic i considerant l’accessibilitat tant a 
peu com en transport públic 

- en el muntatge de les paradetes, utilitzar materials de llarga durabilitat que puguin emprar-se en edicions futures 

- minimitzar la generació de residus mitjançant iniciatives com el got reutilitzable, servir els menjars en suports 
comestibles sempre que sigui possible  

 
GRAU DE PRIORITAT:  
BAIXA 

SECTORS IMPLICATS:  
Ajuntament de Sant Pol de Mar 

PERÍODE D’EXECUCIÓ:  
Periòdica 

FONT DE FINANÇAMENT: 
Ajuntament de Sant Pol de Mar 

TERMINI D’IMPLANTACIÓ: 
LLARG 

INDICADORS DE SEGUIMENT: 
Aplicació de criteris d’ambientalització 

ESTIMACIÓ DEL COST:  
18.000 € 

 

INTERRELACIONS AMB ALTRES ACCIONS DEL PLA: 
6.1.3 

RELACIÓ AMB ALTRES PLANS: 
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AUDITORIA AMBIENTAL DE SANT POL DE MAR 
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PLA D’ACCIÓ LOCAL DE SANT POL DE MAR 

LÍNIA ESTRATÈGICA 6 Millora de la gestió ambiental municipal 

PROGRAMA 6.1 

Integrar la transversalitat de les qüestions mediambientals a 
l’estructura de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar (incorporar la 
sostenibilitat a tots els projectes, plans polítics i activitats de l’ens 
local) 

ACCIÓ 6.1.5 Redacció d’ordenances que regulin aspectes ambientals 

TEMÀTICA:  
Organització i gestió municipal 

TIPOLOGIA: C8 
Accions jurídiques i organitzatives 

OBJECTIU: 
Establir el marc legislatiu per a les qüestions ambientals de major importància en el municipi 

 
 
DESCRIPCIÓ:  

Per tal de completar la regulació dels aspectes ambientals del municipi de Sant Pol de Mar, es preveu la redacció de les 
següents ordenances: 

• Adaptar l’ordenança de soroll a la Llei 16/2002 

• Elaborar una ordenança sobre l’estalvi d’aigua (que determini els sistemes més adients per al reg, 
estableixi sancions per als que realitzin un consum molt elevat, ...) 

GRAU DE PRIORITAT:  
ALTA 

SECTORS IMPLICATS:  
Ajuntament de Sant Pol de Mar 

PERÍODE D’EXECUCIÓ:  
5 anys 

FONT DE FINANÇAMENT: 
Ajuntament de Sant Pol de Mar 

TERMINI D’IMPLANTACIÓ: 
LLARG 

INDICADORS DE SEGUIMENT: 
Aprovació d’ordenances 

ESTIMACIÓ DEL COST:  
Recursos propis de l’Ajuntament 

 

INTERRELACIONS AMB ALTRES ACCIONS DEL PLA: 
1.2.2, 1.2.3, 3.4.3, 3.4.4, 4.2.2, 4.3.8, 4.3.7, 4.3.9, 4.2.4 

RELACIÓ AMB ALTRES PLANS: 
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AUDITORIA AMBIENTAL DE SANT POL DE MAR 

PLA D'ACCIÓ LOCAL 
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AUDITORIA AMBIENTAL DE SANT POL DE MAR 

PLA D'ACCIÓ LOCAL 
 
 

PROGRAMA D’ACTUACIÓ 6.2: 
TREBALLAR PER A UNA NOVA CONCEPCIÓ 

D’ORGANITZACIÓ INTERNA DE L’AJUNTAMENT 
PER LA CONCRECIÓ, LA IMPULSIÓ, L’APLICACIÓ I 

LA GESTIÓ DE LES POLÍTIQUES AMBIENTALS 
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AUDITORIA AMBIENTAL DE SANT POL DE MAR 

PLA D'ACCIÓ LOCAL 
 
 
 

 

PLA D’ACCIÓ LOCAL DE SANT POL DE MAR 

LÍNIA ESTRATÈGICA 6 Millora de la gestió ambiental municipal 

PROGRAMA 6.2 
Treballar per a una nova concepció d’organització interna de 
l’Ajuntament per la concreció, la impulsió, l’aplicació i la gestió de les 
polítiques ambientals 

ACCIÓ 6.2.1 Definir l’organigrama i establir les competències i funcions 

TEMÀTICA:  
Organització i gestió municipal 

TIPOLOGIA: C8 
Accions jurídiques i organitzatives 

OBJECTIU: 
Millorar l’organització competencial de l’ajuntament 

 
 
DESCRIPCIÓ:  

Un cop desenvolupat l’organigrama de l’Ajuntament i tenint en compte les interconnexions exposades, delimitarem les 
competències i treballs a dur a terme dins de cada regidoria. Sense oblidar la necessària comunicació entre les 
diferents regidories per poder adoptar postures comunes i aportar una solució única per part de l’Ajuntament 

Per tal d’evitar interferències amb altres departaments de l’Ajuntament caldria definir el més exactament possible les 
funcions i responsabilitats de medi ambient. 

 

GRAU DE PRIORITAT:  
MITJA 

SECTORS IMPLICATS:  
Ajuntament de Sant Pol de Mar 

PERÍODE D’EXECUCIÓ:  
6 mesos 

FONT DE FINANÇAMENT: 
Ajuntament de Sant Pol de Mar 
Diputació de Barcelona 

TERMINI D’IMPLANTACIÓ: 
CURT 

INDICADORS DE SEGUIMENT: 
Aprovació organigrama. 

ESTIMACIÓ DEL COST:  
Recursos propis de l’Ajuntament 

 

INTERRELACIONS AMB ALTRES ACCIONS DEL PLA: 
6.2.2 

RELACIÓ AMB ALTRES PLANS: 
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PLA D’ACCIÓ LOCAL DE SANT POL DE MAR 

LÍNIA ESTRATÈGICA 6 Millora de la gestió ambiental municipal 

PROGRAMA 6.2 
Treballar per a una nova concepció d’organització interna de 
l’Ajuntament per la concreció, la impulsió, l’aplicació i la gestió de les 
polítiques ambientals 

ACCIÓ 6.2.2 Promoure la creació de l’Àrea de Territori, que coordini les regidories 
amb competències sobre el medi ambient 

TEMÀTICA:  
Organització i gestió municipal 

TIPOLOGIA: C8 
Accions jurídiques i organitzatives 

OBJECTIU: 
Impulsar la gestió del medi ambient des de la vessant integradora de l’Àrea de Territori 

 
 
DESCRIPCIÓ:  

Donada la naturalesa del concepte que engloba el medi ambient, les competències en aquest àmbit queden 
desglossades en diferents regidories. Per tal de millorar la coordinació entre els aspectes del medi ambient que afecten 
més d’una regidoria, la creació de l’Àrea de Territori, que abastaria les regidories de Medi Ambient, Urbanisme, Sanitat i 
la d’Obres i Serveis. 

Vetllar per la coordinació i transversalitat en les actuacions de totes aquestes regidories, resultarà un element clau per a 
l’assoliment d’un entorn ambiental de qualitat.  

 

GRAU DE PRIORITAT:  
MITJA 

SECTORS IMPLICATS:  
Ajuntament de Sant Pol de Mar 

PERÍODE D’EXECUCIÓ:  
6 mesos 

FONT DE FINANÇAMENT: 
Ajuntament de Sant Pol de Mar 

TERMINI D’IMPLANTACIÓ: 
CURT 

INDICADORS DE SEGUIMENT: 
Creació de l’Àrea de Territori 

ESTIMACIÓ DEL COST:  
Recursos propis de l’Ajuntament 

 

INTERRELACIONS AMB ALTRES ACCIONS DEL PLA: 
6.2.1, 6.2.3 

RELACIÓ AMB ALTRES PLANS: 
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PLA D’ACCIÓ LOCAL DE SANT POL DE MAR 

LÍNIA ESTRATÈGICA 6 Millora de la gestió ambiental municipal 

PROGRAMA 6.2 
Treballar per a una nova concepció d’organització interna de 
l’Ajuntament per la concreció, la impulsió, l’aplicació i la gestió de les 
polítiques ambientals 

ACCIÓ 6.2.3 Incrementar el pressupost dedicat a medi ambient 

TEMÀTICA:  
Organització i gestió municipal 

TIPOLOGIA: D9 
Altres 

OBJECTIU: 
Augmentar la dotació pressupostària per realitzar actuacions des de medi ambient 

 
 
DESCRIPCIÓ:  

El percentatge de pressupost dedicat a les actuacions relacionades amb el medi ambient és baix respecte del total de 
municipi o el destinat a altres àmbits. Un increment en la dotació pressupostària destinada a medi ambient permetrà 
millorar la qualitat ambiental del municipi.  

 

GRAU DE PRIORITAT:  
ALTA 

SECTORS IMPLICATS:  
Ajuntament de Sant Pol de Mar 

PERÍODE D’EXECUCIÓ:  
1 any 

FONT DE FINANÇAMENT: 
Ajuntament de Sant Pol de Mar 

TERMINI D’IMPLANTACIÓ: 
CURT 

INDICADORS DE SEGUIMENT: 
% increment pressupost Medi Ambient 

ESTIMACIÓ DEL COST:  
Recursos propis de l’Ajuntament 

 

INTERRELACIONS AMB ALTRES ACCIONS DEL PLA: 
6.2.2  

RELACIÓ AMB ALTRES PLANS: 
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AUDITORIA AMBIENTAL DE SANT POL DE MAR 

PLA D'ACCIÓ LOCAL 
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AUDITORIA AMBIENTAL DE SANT POL DE MAR 

PLA D'ACCIÓ LOCAL 
 

PROGRAMA D’ACTUACIÓ 6.3: 
MILLORAR LA SOSTENIBILITAT DELS RECURSOS 

MUNICIPALS 
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AUDITORIA AMBIENTAL DE SANT POL DE MAR 

PLA D'ACCIÓ LOCAL 
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AUDITORIA AMBIENTAL DE SANT POL DE MAR 

PLA D'ACCIÓ LOCAL 
 
 
 

 

PLA D’ACCIÓ LOCAL DE SANT POL DE MAR 

LÍNIA ESTRATÈGICA 6 Millora de la gestió ambiental municipal 

PROGRAMA 6.3 Millorar la sostenibilitat dels recursos municipals 

ACCIÓ 6.3.1 Introducció de criteris ambientals en la compra de productes. 

TEMÀTICA:  
Organització i gestió municipal 

TIPOLOGIA: C8 
Accions jurídiques i organitzatives 

OBJECTIU: 
Introduir criteris de sostenibilitat en l’adquisició de productes 

 
 
DESCRIPCIÓ:  

Es proposa desenvolupar un programa de compres ambientalment correctes que permeti internalitzar els criteris 
ambientals en l’adquisició dels productes i serveis necessaris per a l’administració local. Desenvolupament del 
programa de compres per a l’administració: 

• Definir i aprovar objectius ambientals. 

• Analitzar la situació de partida. 

• Fomentar la formació, la comunicació i la participació. 

Es requereix un coordinador de compres que vetlli per cobrir les necessitats dels equipaments públics, tant de 
productes com de serveis, tot seguint una definició dels criteris ambientals, econòmics i socials a seguir. Aquest pot ser 
l’actual responsable de compres de l’ens local, assessorat pel Departament de Medi Ambient o per una empresa 
externa. 

 
GRAU DE PRIORITAT:  
BAIXA 

SECTORS IMPLICATS:  
Ajuntament de Sant Pol de Mar 

PERÍODE D’EXECUCIÓ:  
8 mesos 

FONT DE FINANÇAMENT: 
Ajuntament de Sant Pol de Mar 

TERMINI D’IMPLANTACIÓ: 
CURT 

INDICADORS DE SEGUIMENT: 
Aplicació del programa de compres 
ambientalment correctes 

ESTIMACIÓ DEL COST:  
Recursos propis de l’Ajuntament 

 

INTERRELACIONS AMB ALTRES ACCIONS DEL PLA: 
6.1.3, 6.1.1, 6.3.2, 6.3.3 

RELACIÓ AMB ALTRES PLANS: 
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PLA D’ACCIÓ LOCAL DE SANT POL DE MAR 

LÍNIA ESTRATÈGICA 6 Millora de la gestió ambiental municipal 

PROGRAMA 6.3 Millorar la sostenibilitat dels recursos municipals 

ACCIÓ 6.3.2 
Incorporar criteris de respecte al medi ambient i responsabilitat social 
corporativa als plecs de condicions que regulen les relacions de les 
empreses i l’Ajuntament 

TEMÀTICA:  
Organització i gestió municipal 

TIPOLOGIA: C8 
Accions jurídiques i organitzatives 

OBJECTIU: 
Condicionar a les empreses subministradores de serveis a l’Ajuntament perquè apliquin criteris ambientals 

 
 
DESCRIPCIÓ:  

L’Ajuntament en el marc del pla anual d’actuacions, realitza diferents activitats de contractació de béns, obres i serveis. 
Per tant establirà un protocol ambiental de compres i contractes i farà un seguiment dels serveis que siguin de gestió 
municipal. 

La redacció d’aquests criteris s’adaptarà a la tipologia de servei que s’hagi de contractar de manera que no hi haurà un 
sol conjunt de criteris ambientals a incloure en els plecs de prescripcions sinó que aquestes variaran segons els serveis 
als que facin referència.  

Es tractarà doncs d’establir uns criteris orientats a la reducció dels residus, la seva recollida selectiva i l’avanç en la 
minimització de l’impacte ambiental de les activitats concessionàries de serveis. Aquests criteris s’aniran incloent en els 
plecs de condicions dels contractes de concessió dels serveis a mesura que vencin els actuals. Com a exemples 
d’aspectes a valorar es poden citar els següents: 

• Elecció per part de les empreses licitants de vehicles elèctrics per a la prestació de diferents serveis municipals. 

• Utilització d’energia solar tèrmica i fotovoltaica per a diferents usos (producció d’aigua calenta sanitària, 
recolzament de sistemes de calefacció, producció de llum, etc. 

• Aïllament tèrmic de les estructures de nous edificis. 

• Incorporació de punts de llum de baix consum. 

Es tractarà d’incloure en els plecs que regulen les relacions entre les empreses i l’Ajuntament, consideracions sobre el 
medi ambient, de la mateixa tipologia que les incloses en els plecs de prescripcions tècniques dels concursos. 
Juntament amb aquests també s’inclouran aspectes sobre responsabilitat social corporativa. Aquesta representa la 
integració voluntària de les preocupacions socials i mediambientals a les seves operacions comercials i les seves 
relacions amb els seus interlocutors 

 
GRAU DE PRIORITAT:  
ALTA 

SECTORS IMPLICATS:  
Ajuntament de Sant Pol de Mar 

PERÍODE D’EXECUCIÓ:  
8 mesos 

FONT DE FINANÇAMENT: 
Ajuntament de Sant Pol de Mar 

TERMINI D’IMPLANTACIÓ: 
CURT 

INDICADORS DE SEGUIMENT: 
Aprovació i aplicació dels criteris 

ESTIMACIÓ DEL COST:  
Recursos propis de l’Ajuntament 

 

INTERRELACIONS AMB ALTRES ACCIONS DEL PLA: 
6.1.1, 6.1.3, 6.3.1, 6.3.2 

RELACIÓ AMB ALTRES PLANS: 
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PLA D’ACCIÓ LOCAL DE SANT POL DE MAR 

LÍNIA ESTRATÈGICA 6 Millora de la gestió ambiental municipal 

PROGRAMA 6.3 Millorar la sostenibilitat dels recursos municipals 

ACCIÓ 6.3.3 Incrementar el control i seguiment sobre les concessions i empreses 
que realitzen serveis per a l’Ajuntament  

TEMÀTICA:  
Organització i gestió municipal 

TIPOLOGIA: B5 
Programes de vigilància i control 

OBJECTIU: 
Assegurar la qualitat dels serveis prestats per les empreses 

 
 
DESCRIPCIÓ:  

La manca de control sobre la prestació de serveis realitzats per a l’Ajuntament comporta una disminució de l’eficàcia i 
una major dificultat tant en la detecció dels problemes com en la seva solució. 

En el marc de la millora en la gestió municipal, aquesta acció pretén establir unes pautes per poder detectar ràpidament 
els problemes relacionats amb els serveis, i exigir les actuacions necessàries per a la resolució dels mateixos.  

Aquesta acció també inclou el control sobre les intervencions que suposin una alteració permanent o temporal del 
municipi, ja siguin obres de reparació o tancaments  preventius. Les empreses responsables d’aquestes intervencions 
hauran d’informar prèviament a l’Ajuntament i realitzar les operacions atenent a les condicions que aquest indiqui per tal 
d’assegurar el mínim impacte sobre la població i el medi ambient. Per tal d’assegurar el compliment d’aquesta acció es 
podrà incloure en els contractes de prestació de serveis o en els plecs de prescripcions tècniques.  

Es tractarà d’una acció que tindrà conseqüències sobre el subministrament de les aigües, el control de la recollida de 
residus, la neteja de les platges, ... 

 
GRAU DE PRIORITAT:  
MITJA 

SECTORS IMPLICATS:  
Ajuntament de Sant Pol de Mar 

PERÍODE D’EXECUCIÓ:  
Periòdica 

FONT DE FINANÇAMENT: 
Ajuntament de Sant Pol de Mar 

TERMINI D’IMPLANTACIÓ: 
MIG 

INDICADORS DE SEGUIMENT: 
Disminució de les incidències relacionades amb 
les empreses de serveis 

ESTIMACIÓ DEL COST:  
Recursos propis de l’Ajuntament 

 

INTERRELACIONS AMB ALTRES ACCIONS DEL PLA: 
4.3.3, 4.3.1, 4.3.5, 5.2.2 

RELACIÓ AMB ALTRES PLANS: 
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AUDITORIA AMBIENTAL DE SANT POL DE MAR 

PLA D'ACCIÓ LOCAL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LÍNIA ESTRATÈGICA 7: 
Implicació dels ciutadans i 

agents en el procés de 
desenvolupament sostenible 
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AUDITORIA AMBIENTAL DE SANT POL DE MAR 

PLA D'ACCIÓ LOCAL 
 

PROGRAMA D’ACTUACIÓ 7.1: CONSOLIDAR EL 
PROCÉS D’AGENDA 21 
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AUDITORIA AMBIENTAL DE SANT POL DE MAR 

PLA D'ACCIÓ LOCAL 
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PLA D’ACCIÓ LOCAL DE SANT POL DE MAR 

LÍNIA ESTRATÈGICA 7 Implicació dels ciutadans i agents en el procés de desenvolupament 
sostenible 

PROGRAMA 7.1 Consolidar el procés d’agenda 21 

ACCIÓ 7.1.1 Promoure la participació de les entitats de caire ambiental i del 
Consell de Municipal en la gestió ambiental del municipi i l’Agenda 21 

TEMÀTICA:  
Educació ambiental /Participació 

TIPOLOGIA: B6 
Projectes i campanyes d’implicació d’agents 
econòmics i socials 

OBJECTIU: 
Augmentar la implicació de la ciutadania en la gestió ambiental del municipi 
 

 
DESCRIPCIÓ:  

El municipi es caracteritza per disposar d’una població molt vinculada amb els temes ambientals i participatius. Aquesta 
acció s’emmarca precisament en l’explotació d’aquestes qüestions i en la promoció de la implicació de totes aquelles 
persones que tinguin interès en exposar la seva opinió. Cal habilitar canals que afavoreixin la informació i participació 
ciutadanes. 

L’Ajuntament haurà de promoure l’obertura del Consell Municipal de Medi Ambient a tota la població per tal que s’hi 
afegeixin un major nombre de persones i aquest sigui el marc en el que es puguin tractar els temes ambientals 
relacionats tant amb el procés d’Agenda 21  i en altres qüestions ambientals.  

L’Ajuntament potenciarà les entitats i consolidarà les vies de comunicació ja existents  tot habilitant-ne de noves en cas 
que sigui necessari. 

Moltes d’aquestes relacions quedaran regulades en el proper reglament de participació ciutadana, que ordenarà l’àmbit 
en el que es podran donar les qüestions relatives al medi ambient.  

 
GRAU DE PRIORITAT:  
ALTA 

SECTORS IMPLICATS:  
Ajuntament de Sant Pol de Mar 

PERÍODE D’EXECUCIÓ:  
6 mesos 

FONT DE FINANÇAMENT: 
Ajuntament de Sant Pol de Mar 
Diputació de Barcelona 

TERMINI D’IMPLANTACIÓ: 
CURT 

INDICADORS DE SEGUIMENT: 
Grau de participació de les entitats i ciutadans en 
el Consell de Medi Ambient 
Nombre de qüestions presentades al Consell de 
Medi Ambient per debatre-les respecte el total de 
qüestions ambientals al municipi 

ESTIMACIÓ DEL COST:  
Recursos propis de l’Ajuntament 

 

INTERRELACIONS AMB ALTRES ACCIONS DEL PLA: 
7.2.4, 7.1.2, 7.1.3 

RELACIÓ AMB ALTRES PLANS: 
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PLA D’ACCIÓ LOCAL DE SANT POL DE MAR 

LÍNIA ESTRATÈGICA 7 Implicació dels ciutadans i agents en el procés de desenvolupament 
sostenible 

PROGRAMA 7.1 Consolidar el procés d’agenda 21 

ACCIÓ 7.1.2 Crear una pàgina web permanent sobre l’Agenda 21 

TEMÀTICA:  
Educació ambiental /Participació 

TIPOLOGIA: D9 
Altres 

OBJECTIU: 
Mantenir els processos de l’Agenda 21 oberts en el temps  

 
DESCRIPCIÓ:  

La realització de l’Auditoria Ambiental és només l’inici del procés d’Agenda 21. Un cop acabada aquesta la informació, 
els indicadors, la participació,... han d’actualitzar-se contínuament i evolucionar al mateix ritme en el que ho farà el 
municipi. Per aquest motiu és necessari un espai en el que es puguin recollir les actualitzacions a les que se sotmet el 
document inicial, així com en el que es dugui a terme el seguiment. Aquest espai no pot ser altre que una pàgina web 
dedicada a l’Agenda 21, que de forma permanent deixi oberts els canals de comunicació amb el procés en global.  

Per tal que aquesta web pugui arribar a una major nombre de persones haurà de disposar del calendari d’activitats 
relacionades amb l’Agenda 21, així com informació relativa a l’estat d’execució de les accions, la creació de noves 
accions, el valor dels indicadors,... tanmateix es pot habilitar un espai en la mateixa en el que es puguin consultar els 
documents de l’Agenda 21, estudis relacionats amb el medi ambient duts a terme en el municipi, una guia d’entitats 
ambientals, excursions,... 

La creació d’aquesta pàgina web complementaria la oferta de comunicació permanent per part de l’Ajuntament (radio 
Local i L’Ens –Diari Local-). Alhora i en aquests canals s’hauria de planificar la millor manera de integrar-hi la informació 
ambiental. 

 
GRAU DE PRIORITAT:  
BAIXA 

SECTORS IMPLICATS:  
Ajuntament de Sant Pol de Mar 

PERÍODE D’EXECUCIÓ:  
6 mesos 

FONT DE FINANÇAMENT: 
Ajuntament de Sant Pol de Mar 

TERMINI D’IMPLANTACIÓ: 
CURT 

INDICADORS DE SEGUIMENT: 
Creació de la pàgina web 

ESTIMACIÓ DEL COST:  
9.000 € 

 

INTERRELACIONS AMB ALTRES ACCIONS DEL PLA: 
7.1.3, 7.1.1 

RELACIÓ AMB ALTRES PLANS: 
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PLA D’ACCIÓ LOCAL DE SANT POL DE MAR 

LÍNIA ESTRATÈGICA 7 Implicació dels ciutadans i agents en el procés de desenvolupament 
sostenible 

PROGRAMA 7.1 Consolidar el procés d’agenda 21 

ACCIÓ 7.1.3 Crear l’Oficina de l’Agenda 21 Local 

TEMÀTICA:  
Educació ambiental /Participació 

TIPOLOGIA: C7 
Posada en marxa de nous serveis 

OBJECTIU: 
Dotar de mitjans a l’Agenda 21 perquè el procés es pugui allargar en el temps 

 
DESCRIPCIÓ:  

Finalitzat el procés de l’Auditoria Ambiental i en la mateixa línia que l’acció 7.1.2, la creació de l’Oficina de l’Agenda 21 
Local esdevé una eina clau que vetllarà per al desenvolupament sostenible. Des d’aquesta oficina s’impulsaran les 
campanyes de comunicació, informació i educació ambientals. Si la pàgina web es crea com a entorn virtual en el que 
mantenir activa l’Agenda 21, l’oficina és l’espai físic en el que es duran a terme les activitats per al manteniment de 
l’Agenda 21. 

Les tasques que es duran a terme en l’oficina seran: 

- càlcul i seguiment d’indicadors 

- avaluació del compliment de les accions i revisió del Pla d’Acció 

- dinamització de la participació ciutadana 

- informació i educació ambiental 

- centre de documentació 

 
GRAU DE PRIORITAT:  
ALTA 

SECTORS IMPLICATS:  
Ajuntament de Sant Pol de Mar 

PERÍODE D’EXECUCIÓ:  
6 mesos 

FONT DE FINANÇAMENT: 
Ajuntament de Sant Pol de Mar 

TERMINI D’IMPLANTACIÓ: 
CURT 

INDICADORS DE SEGUIMENT: 
Creació de l’Oficina 21 

ESTIMACIÓ DEL COST:  
290.000 € 

 

INTERRELACIONS AMB ALTRES ACCIONS DEL PLA: 
7.12, 7.1.1 

RELACIÓ AMB ALTRES PLANS: 
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PLA D'ACCIÓ LOCAL 
 
 
 

PROGRAMA D’ACTUACIÓ 7.2: 
PROMOURE LA INFORMACIÓ, EDUCACIÓ I 

COMUNICACIÓ AMBIENTALS 
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PLA D’ACCIÓ LOCAL DE SANT POL DE MAR 

LÍNIA ESTRATÈGICA 7 Implicació dels ciutadans i agents en el procés de desenvolupament 
sostenible 

PROGRAMA 7.2 Promoure la informació, educació i comunicació ambientals 

ACCIÓ 7.2.1 Organitzar i dissenyar la política marc d’educació ambiental de 
l’Ajuntament 

TEMÀTICA:  
Educació ambiental /Participació 

TIPOLOGIA: C8 
Accions jurídiques i organitzatives 

OBJECTIU: 
Impulsar programes d’eduació ambiental en el municipi 

 
DESCRIPCIÓ:  

Aquesta acció consisteix en la definició de les línies que orientaran els programes d’educació ambiental endegats en el 
municipi. La definició d’aquestes línies permetrà establir uns objectius que es podran revisar i adaptar al llarg del temps.  

Tanmateix es tractarà de planificar les actuacions que es duen a terme de forma puntual dins de programes que es 
moguin a l’entorn d’aquesta temàtica i donin major coherència al conjunt de les accions. La definició dels programes en 
els que es basaran les actuacions d’educació ambiental permetrà també identificar els sectors als que van dirigits i la 
forma en la que les activitats s’adaptaran per a cadascun d’aquests.  

 

GRAU DE PRIORITAT:  
ALTA 

SECTORS IMPLICATS:  
Ajuntament de Sant Pol de Mar 

PERÍODE D’EXECUCIÓ:  
2 mesos 

FONT DE FINANÇAMENT: 
Ajuntament de Sant Pol de Mar 
Diputació de Barcelona 
Consell Comarcal del Maresme 
Generalitat de Catalunya 

TERMINI D’IMPLANTACIÓ: 
CURT 

INDICADORS DE SEGUIMENT: 
Nombre de programes d’educació ambiental 
aprovatsc 

ESTIMACIÓ DEL COST:  
Recursos propis de l’Ajuntament 

 

INTERRELACIONS AMB ALTRES ACCIONS DEL PLA: 
2.1.4, 2.5.1, 3.3.3, 3.3.5, 4.1.3, 4.1.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.3.9, 
5.1.1, 5.1.3, 7.2.2, 7.2.3 

RELACIÓ AMB ALTRES PLANS: 
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PLA D’ACCIÓ LOCAL DE SANT POL DE MAR 

LÍNIA ESTRATÈGICA 7 Implicació dels ciutadans i agents en el procés de desenvolupament 
sostenible 

PROGRAMA 7.2 Promoure la informació, educació i comunicació ambientals 

ACCIÓ 7.2.2 Augmentar la difusió de la informació lligada al medi ambient i el 
desenvolupament sostenible per part de l’ajuntament. 

TEMÀTICA:  
Educació ambiental /Participació 

TIPOLOGIA: D9 
Altres 

OBJECTIU: 
Augmentar la generació d’informació ambiental per part de l’Ajuntament 

 
DESCRIPCIÓ:  

Aquesta acció comportarà la realització de campanyes d’educació i comunicació ambientals que fa l’Ajuntament de Sant 
Pol de Mar en el marc de les necessitats detectades al llarg de l’Auditoria Ambiental com poden ser: 

- campanyes de conscienciació sobre producció de residus i recollida selectiva 

- campanyes d’educació ambiental per a la reducció del consum d’aigua 

- educació per a una mobilitat sostenible i segura 

- educació per al consum responsable de recursos i per a la divulgació dels valors naturals del municipi  

- campanyes de difusió de les instal·lacions d’energies renovables i de coneixement d’instal·lacions en 
funcionament.  

D’altra banda, el manteniment de diversos canals de participació ciutadana possibilitarà el disseny de noves campanyes 
d’educació ambiental orientades a la difusió d’altres aspectes ambientals.  

 
GRAU DE PRIORITAT:  
MITJA 

SECTORS IMPLICATS:  
Ajuntament de Sant Pol de Mar 

PERÍODE D’EXECUCIÓ:  
Periòdica 

FONT DE FINANÇAMENT: 
Ajuntament de Sant Pol de Mar 
Diputació de Barcelona 
Consell Comarcal del Maresme 
Generalitat de Catalunya 

TERMINI D’IMPLANTACIÓ: 
MIG 

INDICADORS DE SEGUIMENT: 
Realització de campanyes 

ESTIMACIÓ DEL COST:  
30.000 € 

 

INTERRELACIONS AMB ALTRES ACCIONS DEL PLA: 
2.1.4, 2.5.1, 3.3.3, 3.3.5, 4.1.3, 4.1.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.3.9, 
5.1.1, 5.1.3, 7.2.2, 7.2.3 

RELACIÓ AMB ALTRES PLANS: 
 

 194



AUDITORIA AMBIENTAL DE SANT POL DE MAR 

PLA D'ACCIÓ LOCAL 
 
 
 

 

PLA D’ACCIÓ LOCAL DE SANT POL DE MAR 

LÍNIA ESTRATÈGICA 7 Implicació dels ciutadans i agents en el procés de desenvolupament 
sostenible 

PROGRAMA 7.2 Promoure la informació, educació i comunicació ambientals 

ACCIÓ 7.2.3 Potenciar i incrementar les línies d’actuació d’educació ambiental 
adreçades als centres docents del municipi. 

TEMÀTICA:  
Educació ambiental /Participació 

TIPOLOGIA: B6 
Projectes i campanyes d’implicació d’agents 
econòmics i socials 

OBJECTIU: 
Donar suport a l’educació ambiental que es realitza en el marc de les escoles 

 
DESCRIPCIÓ:  

L’escola de Sant Pol de Mar duu a terme diverses campanyes d’educació ambiental entre les que es tracten temàtiques 
com els residus, la natura o les energies renovables. Tot i rebre el suport de diverses administracions entre les que es 
troba l’Ajuntament,  moltes d’aquestes campanyes les realitza el centre amb els seus propis recursos, integrant els 
continguts en el programa educatiu. 

La Regidoria de Medi Ambient col·labora amb el centre en la realització de moltes activitats. Aquesta acció posa de 
manifest la necessitat de potenciar les línies d’actuació que es preveuen en els centres docents, posant-les en el 
context dels programes que es dissenyen a nivell municipal. 

GRAU DE PRIORITAT:  
MITJA 

SECTORS IMPLICATS:  
Ajuntament de Sant Pol de Mar 

PERÍODE D’EXECUCIÓ:  
6 mesos 

FONT DE FINANÇAMENT: 
Ajuntament de Sant Pol de Mar 

TERMINI D’IMPLANTACIÓ: 
CURT 

INDICADORS DE SEGUIMENT: 
Creació de línies d’educació ambiental per a 
centres docents 

ESTIMACIÓ DEL COST:  
30.000 € 

 

INTERRELACIONS AMB ALTRES ACCIONS DEL PLA: 
22.1.4, 2.5.1, 3.3.3, 3.3.5, 4.1.3, 4.1.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.3.9, 
5.1.1, 5.1.3, 7.2.2, 7.2.3 

RELACIÓ AMB ALTRES PLANS: 
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AUDITORIA AMBIENTAL DE SANT POL DE MAR 

PLA D'ACCIÓ LOCAL 

Programa d’Auditories Ambientals Municipals 
Buidatge dels Plans d’Acció Local (PAL) 

 
 

Valoració Econòmica: 
 

NÚM.   NÚM. NÚM.

LÍNIES E PROGRAMES ACCIONS 

NÚM. ACCIONS 
VALORADES  

(amb pressupost) 

Pressupost del PAL  
propers 10 anys  

(€) 
  

7     22 94 94 9.136.180
  

 
Nota: Per fer la valoració econòmica del pressupost cal sumar als costos fixes els que son anuals o bianuals, etc. agafant de referència un 
període de temps de 10 anys. En casos en que es donin les accions valorades amb intervals de valors, cal fer l’estimació de pressupost mínim 
i màxim i agafar el promig d’ambdós. 
 
Priorització i terminis d’implantació: 

 Termini 
 Curt   Mig Llarg

Total 

 Núm.
accions 

 Núm. valorades 
(Euros) 

Núm. 
accions 

Núm. valorades 
(Euros) 

Núm. 
accions 

Núm. valorades 
(Euros) 

Núm. 
accions 

Núm. valorades 
(Euros) 

Alta 16       352.000 € 12         85.240 € 5         15.000 € 33   452.240 €

Mitja 11       406.000 € 12      830.000 € 8      147.000 € 31   1.383.000 €Prioritat

Baixa 11 5.591.500 € 8   1.648.440 € 11         61.000 € 30  7.300.940

Total 38 6.349.500 € 32 2.563.680 € 24 223.000 € 94 9.136.180 € 

Notes:  Curt termini =Accions en curs o en fase d’execució + accions previstes pels propers 2 anys   
Mig termini = Accions amb projecte aprovat o previstes en 3-5 anys  
Llarg termini =Accions amb projecte pendent o sense previsió d’iniciar-se en els propers 5 anys o més  
La prioritat és alta o baixa en funció de la importància que té l’acció pel municipi, no del termini en què s’ha d’implementar 
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AUDITORIA AMBIENTAL DE SANT POL DE MAR 

PLA D'ACCIÓ LOCAL 

Aproximació a la Transversalitat – Temàtica dels PAL 
Temes coberts per cada línia estratègica  a nivell de programes  

(cada programa pot tocar diversos temes, el que és important és la distribució percentual final dels temes que es calcula per fer el buidatge. Així si un mateix programa toca 
temes de mobilitat i planejament es comptabilitza dues vegades, marcant amb una “I” a cada casella corresponent) 
               

  L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 Total PAA 

Nombre total de programes: 3 5 4 3 2 3 2 22 
Organització i gestió municipal       III  3 
Educació ambiental /Partic.       II 2 
Planejament III       3 
Sistemes naturals  III      3 
Mobilitat       III  3 
Activitats econòmiques  I     I  2 
Cicle de l’aigua  I     I  2 
Contaminació atmosfèrica   I     1 
Contaminació acústica   I     1 
Residus       I  1 
Balanç d’energia       I  1 
Altres       I  1 
Nombre total de Temes 1 4 3 3 2 1 1 15 
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AUDITORIA AMBIENTAL DE SANT POL DE MAR 

PLA D'ACCIÓ LOCAL 

Contingut dels PAL – Diferents temàtiques d’accions  
(Cal classificar les accions en funció del seu contingut.  

 Nº 
Accions

 Nº 
Accions

 Nº 
Accions 

Organització i gestió municipal 10 Contaminació acústica 2 Activitats econòmiques 5 
- Organització de l’ajuntament (organigrama) 2 - Estudi nivells immissió 1 - Industrials 1 
- Aspectes de gestió municipal diària 2 - Control activitats, obres, etc.  - Serveis 1 
- Elaboració de plans, reglaments, ordenances, plecs, etc. 2 - Control i gestió del trànsit  - Sector Primari  
- Nous serveis municipals  - Intervencions reductores 1 - Control municipal d’activitats 2 
 - Altres 4 - Actuacions normatives  - Altres 1 
    - Altres  
Educació ambiental i participació ciutadana 9 Energia 5 Mobilitat 13 
- Campanyes sensibilització 1 - Consum / estalvi  municipal 2 - Mobilitat supramunicipal  
- Creació mecanismes participació ciutadana 1 - Consum / estalvi privat 1 - Pacificació/optimització trànsit 5 
- Desenvolupament Agenda 21 Local 2 - Foment energies renovables, cogeneració 1 - Transport públic / col·lectiu 3 
- Actuacions sectorials: bones pràctiques, etc. 1 - Cablatge elèctric 1 - Foment mobilitat a peu / bicicleta 3 
- Altres 4 - Altres  - Altres (persones mobilitat reduïda) 2 
Planejament urbanístic i usos del sòl 12 Residus 7 Contaminació atmosfèrica 2 
- Planejament supramunicipal  - Minimització, valorització  - Control nivells immissió 1 
- Delimitació zones de creixement 1 - Recollida selectiva / Deixalleria 3 - Control / reducció emiss. domèstiques  
- Intervencions en nuclis urbans, paisatge urbà 2 - Altres mesures gestió RSU: rec./ tract.brossa 1 - Control / reducció emiss. industrials  
- Intervencions en urbanitzacions 2 - Abocaments incontrolats 1 - Control emissions trànsit  
- Protecció/gestió espais naturals, agrícoles, singulars... 2 - Residus industrials-construcció-sanitaris  - Gestió trànsit / ús comb. alternatius  
- Projectes concrets de millora urbanística  - Residus agrícoles - ramaders  - Altres 1 
- Altres 5    - Altres 2
Sistemes naturals i espais singulars 18 Aigües 9 Altres - Sostenibilitat general 2 
- Protecció i gestió espais naturals / biodiversitat 6 - Proveïment: potabilització /origen 1   
- Corredors biològics i recuperació de lleres fluvials 4 - Xarxa proveïment 2   
- Itineraris de natura i àrees de lleure 2 - Consum / estalvi 2   
- Prevenció de riscos  naturals i contaminació medi 2 -  Aigües residuals urbanes: control / gestió 1   

A ti it t í l i f t l Ai ü id l i d t i l t l / tió- Restauració d'espais i mesures contra l'erosió (revegetació) 1 - Xarxa clav. i sanejament /aboc. il·legals 1   
- Altres 3 - Reutilització d’aigües residuals 1   
       - Altres 1
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AUDITORIA AMBIENTAL DE SANT POL DE MAR 

PLA D'ACCIÓ LOCAL 

Contingut dels PAL – Diferents tipus d’accions  
(Cal classificar les accions en funció de la seva tipologia.  

  Núm. 
Accions € 

    
A Projectes i obres 22 5.663.000 
1 - Estudis Tècnics 12  269.000
2 - Projectes Executius 2  60.000
3 - Execució d'obres 8  5.334.000
14    
B Plans i programes específics 32 230.800 
4 - Plans urbanístics i sectorials 7  1.024.000
5 - Programes de vigilància i control 16  76.800
6 - Projectes i campanyes d'implicació d'agents econòmics i socials 9  130.000
    
C Instruments jurídics, econòmics i organitzatius 26 2.042.000 
7 - Posada en marxa de nous serveis 9  1.938.000
8 - Accions jurídiques i organitzatives 17  104.000
    
D Altres 14 193.380 
9 Altres 14  193.380
    
  94 9.136.180 
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