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1.1. Localització de Malgrat de Mar: 
 

Malgrat de Mar és un municipi del Maresme situat  al límit amb la Selva, estès a la plana al·luvial del 

delta de la Tordera (pla de Grau), a la dreta del riu (límit oriental del terme), fins als darrers 

contraforts de la Serralada Litoral (Montagut, 215 m altitud), tal com podem observar a la figura 1.1. 

El terme municipal comprèn una extensió de 8,82 km2, i la població local és de 18.345 persones 

(Idescat, 2017). 

 

El municipi és drenat, per la riera de Palafolls, que desemboca directament al mar. La costa és baixa i 

oberta, amb extenses platges. El sector muntanyós està cobert de pins, alzines i d’unes grans 

extensions de garrigar, on antigament s’havia explotat unes mines de ferro anomenades les Mines de 

Can Palomeres.  

 

 
Figura 1.1. Mapa de localització del municipi de Malgrat de Mar.  
Elaboració pròpia. Font: Write Opinions i imatge satèl·lit de Google Earth, 2016. 

 

Zona tradicional d’estiueig, fou tardanament afectada pel fenomen del turisme a gran escala. Disposa 

actualment de 5.971 places hoteleres, 8 càmpings (amb 4.416 places) (Idescat, 2016) i el 20,7% dels 

habitatges són segones residències (Idescat,  2011). És afectada pels problemes del turisme estacional 

com ara l'estrès territorial, baixes rendibilitats, problemes de contractació de personal, dificultats en el 

subministrament de serveis públics i danys en els recursos naturals (Tècnic de Turisme de 

l’Ajuntament de Malgrat de Mar, 2018). Conserva encara 264 hectàrees de zona agrícola (Idescat, 

2009), és la zona agrícola més extensa del Maresme (Tècnic de Turisme de l’Ajuntament de Malgrat 

de Mar, 2018).  La zona industrial es localitza al sector de llevant, i la turística al sector de ponent.   

 

A Malgrat de Mar  s’han comptabilitzat un total de 26.880 visites entre el 8 d’abril i el 21 d’octubre 

de  2017 des del servei d’informació a l’Oficina de turisme de la plaça de l’Àncora. El públic registrat 

era majoritàriament d’una edat entre 35 a 65 anys (69,30% dels visitants) i la procedència fou 

majoritàriament de França, Regne Unit, Països Baixos i Espanya (Ajuntament de Malgrat de Mar, 

2018). Segons l’entrevista amb el Cap de la Policia local realitzada el 20/04/2018, els primers turistes 

foren famílies de Barcelona i Alemanya.  
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1.2. Evolució del municipi:  
 

En aquest apartat comentarem com ha evolucionat Malgrat de Mar al llarg del temps, analitzant tant el 

seu desenvolupament demogràfic, geogràfic, com econòmic des del punt de vista del turisme. 

Finalment, explicarem l’evolució del turisme al municipi.  

1.2.1. Demografia: 
 

Malgrat de Mar presenta una densitat de població de 2079,9 hab./km2, un 86,67% per sobre de la 

mitja del Maresme, de 1114,2 hab./km2 (Idescat, 2017). Tal com comentarem a continuació, la 

característica més destacada d’aquesta evolució és l’augment continuat de la població resident, amb 

dos episodis especialment significatius de creixement accelerat.  

 

A la figura 1.2., podem observar que de l’any 1955 a l’any 1975 quasi es dobla la població, assolint 

els 10.544 habitants. De 1975 a 1995 aquest increment frena, i en la darrera dècada, la població de 

Malgrat de Mar també augmenta considerablement. Es tracta de creixements deguts més al guany de 

població derivats dels fenòmens migratoris que al creixement natural. Actualment, la població 

estrangera suposa un 11,1% de la població total. Cal destacar, però, que el creixement de la població 

en els darrers anys també té com a protagonistes persones provinents de la primera corona de l’àrea 

metropolitana que han convertit la seva segona residència en primera.  

 
Figura 1.2. Gràfic de l’evolució de la població de Malgrat de Mar. 
Elaboració pròpia. Font: Idescat. 
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Com hem comentat anteriorment, actualment el municipi el conformen 18.345 persones, 16.311 dels 

quals són nascudes a Espanya i 2.034 tenen nacionalitat estrangera (Idescat, 2017). El balanç 

migratori dels últims anys és a favor de les immigracions i concretament, l’últim any del qual se’n té 

registre va ser de 216 immigracions davant de 149 emigracions (Idescat, 2017). El creixement natural 

anual (taxa per 1000 habitants) és de 1,64, una xifra considerablement més baixa que la mitjana del 

Maresme, de 4,14. 

 

Un fenomen important a tenir en compte és la població estacional, que es sòl concentrar durant els 

mesos de juny a agost. Durant el 2016 la població estacional va ser de 3100 persones (Idescat, 2016), 

això significa un augment del 16,9% de la població residencial. En el pic de turisme del tercer 

trimestre, com podem veure a la figura 1.3., Malgrat de Mar va haver d'abastir la demanda d'un 

155,44% de la seva població, ja que s’hi van acollir 10.171 turistes (Idescat, 2016).  

 
Figura 1.3. Gràfic comparatiu entre la població estacional i població resident. 
Pob Res: Població residencial. Turisme: Població estacional. Elaboració pròpia. Font: Idescat, 2016. 
 

Recollint la necessitat de conèixer la població estacional de Catalunya, l'Idescat calcula l'anomenada 

població "equivalent a temps complet anual", ETCA. L'objectiu d'aquesta variable és calcular el 

nombre de persones/dia que hi ha en un municipi en mitjana anual, en tant que es tracta de la 

diferència entre les entrades de població no resident menys les sortides de població resident. 

La població ETCA del municipi de Malgrat de Mar l'any 2016 va ser de 21.395 unitats ETCA, un 

valor molt més elevat que el dels seus municipis més propers, Palafolls (9.072) o Santa Susanna 

(9.139) (Idescat, 2016).  
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1.2.2. Geografia: 
          

Malgrat de Mar forma part de l’anomenat Àmbit Metropolità del Pla Territorial General de Catalunya 

(PTGC), aprovat el 1995, el qual estructura el territori de Catalunya en diferents àmbits constituïts per 

sistemes urbans centrals que en polaritzen les relacions, envoltats de sistemes urbans secundaris que 

s’hi relacionen amb un cert grau de dependència.  

 

El sistema urbà central de Malgrat de Mar és Barcelona, i engloba tant Barcelona ciutat com diversos 

sistemes urbans basats en ciutats intermèdies que s’hi relacionen intensament. El municipi de Malgrat 

de Mar funciona de pont entre diferents àrees d’activitat, com ara el turisme (degut al turisme, hi ha 

un constant moviment entre el municipi de Malgrat de Mar i Barcelona).  

 

A la figura 1.4., les línies negres signifiquen xarxes viàries, les quals han estat construïdes, com 

l’autopista nacional N-11. També, paral·lela a aquesta, hi passa una mica més al nord una carretera no 

contemplada al Pla, la C-32. Seguint el Pla, s’hi va construir una línia viària que va des de Barcelona 

seguint la costa, i a Malgrat s’endinsa a l’interior, per continuar cap a Girona passant per la zona nord 

de Blanes. En la llegenda del Pla, s’hi pot llegir que Malgrat és considerat un “sistema d’articulació 

interior-costa”. 

 
Figura. 1.4. Esquema de les propostes del Pla Territorial General de Catalunya. 
Elaboració pròpia. Font: Pla Territorial General de Catalunya, Àmbits territorials i Estructura territorial de la proposta, Departament de 

Territori i Sostenibilitat, Generalitat de Catalunya. 

 

Seguint el model anterior de PGTC, al llarg de les dècades, segons Almirall i Queraltó (2015) el 

territori metropolità va passar per un procés “d’explosió de la ciutat sobre el territori”, en el que la 

ciutat metropolitana es va imposar al llarg del territori, disminuint la densitat d’urbanització a mesura 

que ens allunyem del nucli central.  Així doncs, el sòl del terme municipal va anar adaptant-se a les 

noves necessitats del territori, i com quedà palès a la figura 1.5., amb una clara tendència a 
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l’increment del sòl “ocupat” (urbà, xarxa viària i ferroviària,...), seguint les característiques del 

fenomen territorial anomenat ciutat difusa.  

 
Figura. 1.5. Gràfic de l’evolució del sòl ocupat a Malgrat de Mar 
Elaboració pròpia. Font: Sole i Llorenç, 2006 

    

El 20 d'abril de 2010, el Govern de Catalunya aprova definitivament el Pla Territorial Metropolità de 

Barcelona (DOGC núm. 5627 - 12/05/2010).  Seguint aquestes noves determinacions, Malgrat de Mar 

passa a formar part de l’anomenada Illa Metropolitana de l’Alt Maresme Calella-Pineda-Malgrat, que 

es qualifica de conjunt urbà turístico-residencial amb una clara vocació turística barrejada amb un 

atractiu residencial creixent, i una necessitat de reestructuració́ per donar coherència de “ciutat” 

(PTMB, 2010). 

D’aquesta manera, una extensa línia hotelera es va construir seguint la línia de costa, però evitant el 

poble original. Com a resultat, Malgrat de Mar va quedar rodejat per càmpings cap a la banda de 

Blanes, i una línia de costa de vocació hotelera per la banda de Santa Susanna. 

 

Cal denotar que al llarg dels anys el municipi de Malgrat de Mar ha tendit a segregar les seves àrees 

en funció de l’especialització, i en conseqüència, l’activitat turística i econòmica no s’han superposat 

a la vila tradicional.  

 

-! A la zona costanera de llevant se situen els càmpings, mentre que a la zona costanera de 

ponent se situa el parc hoteler. Aquestes zones queden quasi desertes fora de la temporada 

estival.  

-! Així mateix, les dues zones industrials: Can Palatina al nord i la Pomereda al sud, aïllades del 

nucli urbà, no interfereixen amb altres usos del territori.  

-! Al Pla de Grau i en menor mesura al Pla de Pineda es concentra el que resta de l’activitat 

agrícola de Malgrat de Mar.  
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Podem veure en el figura 1.6. els sectors ben diferenciats del municipi, així com l’evolució del 

nombre de places hoteleres a la figura 1.7.. Aquesta figura mostra l’evolució de l’increment de places 

hoteleres i de càmpings a Malgrat de Mar de 1975 a 2002. Observem una crescuda en els anys 1989-

1999, segurament degut a l’aparició de línies aèries de baix cost (Quiros, 2009). Aquestes dues 

Figures posen en evidència el creixement del turisme a la zona i la dualitat entre la zona del nucli 

antic i la zona hotelera.  

 
Figura 1.6. Plànol de la Memòria ambiental de la revisió del POUM Malgrat de Mar. 
Font: Plànol realitzat per INNOVA Eines de Gestió Ambiental SCCL, 2002. 

 

 
Figura 1.7. Evolució del nombre de places d’hotels i càmpings a Malgrat de Mar de 1975 a 2002.  
Elaboració pròpia. Font: Idescat, 2012.  
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1.2.3. Economia: 
 

Històricament el Maresme ha estat un pol industrial de Catalunya, destacant les indústries tèxtil, 

química i metal·lúrgica. Tradicional també hi ha tingut lloc potents indústries d’agricultura i pesca. 

L’economia del Maresme ha patit un fort canvi les últimes dècades, donat que la benignitat del clima, 

la bellesa del paisatge i la proximitat amb Barcelona l’han convertit en una comarca eminentment 

turística (Serrano, 2018) 

 

Amb una economia creixent, a inicis del segle XIX Malgrat de Mar posa en funcionament les mines 

de ferro de Can Palomeres. Dues guerres mundials i una guerra civil van comportar el tancament de la 

mina i van truncar l’economia del poble, el qual es va començar a recuperar a partir de la dècada dels 

50 gràcies a la indústria tèxtil i la química (Serrano, 2018). Mentre el poble creixia en aquestes 

indústries, el turisme es convertia en un producte de consum massiu. Els primers països a 

experimentar aquest canvi van ser els països mediterranis, els quals van esdevenir el destí principal 

d'un nombre de turistes internacionals (Vasallo, 1983).  

 

Tal com reflexa la figura 1.8, a partir dels anys 60 comencen a arribar els primers turistes i apareixen 

els primers hotels i càmpings. El turisme de masses va anar creixent desenfrenadament fins al punt 

que l'any 2002, la indústria del turisme va significar el 7% del valor de les exportacions de béns i 

serveis que es van realitzar a escala mundial aquell any, una dada que va ser interpretada com una 

oportunitat de negoci arreu del món (Sole i Llorenç, 2006). A Malgrat de Mar, el sector turístic creix 

desmesuradament, i  a poc a poc va desplaçant les altres activitats econòmiques. Una marcada i 

densificada línia hotelera es va anar construint a l’altra banda de la riera. Avui dia els hotels i 

càmpings són el principal motor econòmic de la zona (Serrano, 2018). 

 
Figura 1.8. Evolució del turisme a Espanya, en milions de turistes estrangers.  Font: Rodríguez, 2016 
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1.2.4. Turisme a Malgrat de Mar: 
 

L’atractiu principal del municipi, especialment a la primavera i a l’estiu, són les seves extenses 

platges de sorra blanca. Tot i això, també hi ha altres espais naturals que poden ser visitats al llarg de 

l’any com el delta de la Tordera, el pla de Grau, la zona de dunes de la platja de la Conca i les mines 

de Can Palomeres (Ajuntament de Malgrat de Mar, 2018). 

  

Tot i la diversitat de punts d’interès, el turisme de Malgrat de Mar sempre ha estat majoritàriament del 

tipus de “sol i platja”. Aquesta generalització o eufemisme en alguns casos, fa referència al tipus de 

turisme de les localitats litorals que disposen de platja, i que tenen unes bones condicions climàtiques 

i una temperatura suau, d’entre 25 a 30ºC. És freqüent que aquestes zones posseeixin una gran 

quantitat d’hotels i activitats per a l’oci i el temps lliure. Durant el dia els turistes acostumen a anar a 

les platges a prendre el sol, i a la nit realitzen diferents activitats festives en els hotels o clubs propers 

(Sole i Llorenç, 2006). 

 

Arrel de l’entrevista amb el personal de l’Ajuntament tenim constància de que els darrers anys, però, 

el municipi ha dedicat molts esforços per a potenciar un turisme alternatiu mostrar l’oferta d’altres 

aspectes del territori que podrien ser d’interès per a un altre tipus de turisme. L’intent d’atraure un 

turisme alternatiu al de sol i platja, és actualment dins de les prioritats a l’agenda del municipi.  

1.2.4.1. Distintius en establiments turístics: 
!
Malgrat de Mar compta amb el primer establiment turístic d’Espanya que li fou atorgada una 

certificació Ecolabel. Aquesta certificació europea és un segell que s'atorga a aquells productes o 

establiments que tenen una menor incidència sobre el medi ambient gràcies al compliment d'una sèrie 

de criteris ecològics definits prèviament per l'anàlisi del seu cicle de vida. En total n'hi ha 23 a 

Catalunya, un dels quals atorgat al càmping Aidamar de Malgrat de Mar.  

Aquest mateix càmping disposa també del Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental, atorgat per la 

Generalitat de Catalunya. Aquest distintiu identifica aquells productes o serveis que reuneixen unes 

determinades característiques o propietats que els fa més respectuosos amb el medi ambient 

(Generalitat de Catalunya, 2018).  

 

Pel que fa a l’altre distintiu de qualitat ambiental vigent a Catalunya, la certificació EMAS, a data de 

2018 Malgrat no disposa de cap establiment que el tingui (Generalitat de Catalunya, 2018). 
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1.2.4.2. Distintius municipals: 
 

 El municipi compta avui dia amb diferents segells i certificats de qualitat com ara: 

         -Destinació de Turisme Familiar 

         -“Biosphere Responsible Tourism” 

         -Bandera Blava 

         -Viles Florides 

 

Malgrat de Mar té el segell de Destinació de Turisme Familiar des de l’any 2007. El municipi compta 

amb més de cinc quilòmetres de platja que ofereixen uns equipaments i serveis adaptats a les 

necessitats de les famílies amb nens. La platja de la Drassana o l’Astillero estan equipades amb una 

“biblioplatja” i un club infantil. Els segells de Turisme Familiar donen una major visibilitat als 

municipis que volen atraure un públic de tipus familiar. 

  

D’altra banda, la platja de l’Astillero i de la Drassana tenen el certificat de qualitat de “Bandera 

Blava”. És un distintiu per a platges i ports que compleixen una sèrie de condicions ambientals i 

contenen unes determinades  instal·lacions. 

  

Biosphere és un segell del Sistema de Turisme Responsable de l’Instituto de Turismo Responsable 

(ITR). És un distintiu de turisme sostenible, voluntari i independent. Dóna una garantia pels turistes 

en matèria de gestió sostenible, conservació mediambiental, protecció cultural. 

  

El distintiu de “Viles Florides” reivindica la riquesa natural i paisatgística del territori mitjançant el 

reconeixement de projectes de jardineria, ordenació de la flora, mobiliari urbà i espais lúdics. Promou 

la transformació de racons, pobles i ciutats de Catalunya a través de les plantes. 

 

Els espais verds de Malgrat de Mar estan dissenyats per tenir en compte les condicions d’un clima 

mediterrani. En qualsevol indret del municipi, la sostenibilitat hi és present tant en les espècies com 

en el sistema de reg. 

 

Aquests certificats mostren els esforços de l’Ajuntament de Malgrat de Mar per canviar el tipus de 

turisme. Al valor natural descrit en els punts anteriors, se sumen als equipaments i serveis adaptats, 

així com la preocupació per a la qualitat ambiental d’aquests espais. Aquestes accions són les que 

s’han de potenciar i donar a conèixer per tal de canviar el tipus de turisme cap a un model més 

familiar i sostenible.   
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Des del Consorci de Promoció Turística del Maresme i des de la iniciativa dels propis municipis s’han 

impulsat diferents projectes vinculats a rutes naturals, descobriment de l’entorn natural i la 

valorització de la terra i els seus productes. Actualment, hi ha poca potenciació i promoció d’aquestes 

activitats ja sigui com a segment específic o com a segment complementari a altres atractius turístics. 

 

Els diferents tipus d’accions que es duen a terme al municipi per tal de modificar el tipus de turisme 

estan resumides a la taula 1.1. 

 

Taula 1.1. Accions del municipi per tal de canviar el model de turisme. 
Elaboració pròpia. Font: Ajuntament de Malgrat de Mar 

Peatonalització 

del centre 

Per tal d’esborrar la dualitat territorial que es viu a Malgrat de Mar, s’ha convertit en 

zona de vianants tot el nucli antic i restringit la circulació de vehicles. Aquesta acció 

permet apropar el turisme cap al centre del municipi i homogeneïtzar el territori. 

Platges 

Naturalitzades 

La desembocadura del riu Tordera i les Dunes de la Conca són zones amb un alt valor 

ecològic que alberguen una gran quantitat d’hàbitats i espècies animals i vegetals 

típiques d’ambients aquàtics costaners.  

Des del 2001 existeix un conveni de custòdia del territori, on es duen a terme projectes 

per protegir i recuperar punts del litoral de la comarca que encara conserven trossos de 

vegetació psammòfila, és a dir, pròpia dels medis sorrencs. 

“Via blava” 

El projecte estableix una ruta paral·lela a la línia de costa transitable tant a peu com 

amb mitjans no motoritzats entre l’estació de trens i el riu Tordera. L’objectiu és 

realçar la natura i el patrimoni i fer que siguin un motor d’atracció turística. 

Espais Verds 
Es pretén dotar al municipi de determinades zones d’esbarjo que s’adeqüin al joc dels 

infants i a les necessitats de lleure de les famílies, tant turistes com locals. 

Projecte Mines 

L’administració té la voluntat de convertir l’espai abandonat de les antigues mines de 

ferro en un recorregut que pugui adaptar-se als requeriments del turisme familiar i de 

proximitat. 

 

L’increment de població en època turística va lligada a un fort consum d’aigua, energia i producció de 

residus tal com s’explica en el següent apartat. També cal esmentar l’impacte que aquest augment de 

població representa en la contaminació acústica, pol·lució de l’aire, contaminació arquitectònica i 

pèrdua o sobreexplotació d’espais naturals. És innegable la relació i interdependència que el turisme 

té amb l'ambient, espai en el qual l'activitat es dóna a terme. 
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1.3. El turisme i el seus potencials impactes en el cicle de l'aigua, 
energia i generació de residus: 

En aquest apartat veurem la gestió actual tant de l’aigua, l’energia i els residus al municipi de Malgrat 

de Mar així com la influència que té el turisme en aquests tres cicles.  

1.3.1 Flux d’aigua a Malgrat de Mar: 

1.3.1.1 Relació turisme consum d’aigua: 
!
Des d’un punt de vista global, a escala mundial, el consum d’aigua directament relacionat amb el 

turisme és menys d’un 1% del consum total, i tal com van afirmar Gössling, et. al. (2012), romandrà 

insignificant fins i tot si el sector turístic pateix un creixement dins dels paràmetres previstos d’un 4% 

anuals. 

Gössling et al. (2012) exposa que no serà fins que es fixi l’ull a escala regional que la situació diferirà, 

ja que pel fet que el turisme segueix un patró estacional, provoca una pressió concentrada sobre el 

medi, sovint en localitzacions amb recursos limitats. L’article també explica que el turisme no tan sols 

exerceix una pressió directa sobre els recursos hídrics, sinó que indirectament, influeix en una sèrie de 

requeriments lligats a la producció de menjar, construcció de materials i manteniment d’estructures 

turístiques, que passen més desapercebuts però que poden ser fins i tot més substancials que l’ús 

directe. 

  

En definitiva, Gössling, et. al., (2012) conclou que a causa dels canvis en els patrons de precipitació 

que experimentarem en els pròxims anys degut al canvi climàtic, és imperatiu promoure polítiques i 

mesures de gestió de l’aigua i en particular, es recomana calcular la petjada hídrica generada pel 

turisme. 

1.3.1.2. Marc Legal: 
!
L'aigua presenta certs valors ecològics i socials que fan d’aquesta més que un recurs, esdevenint així 

un patrimoni natural imprescindible que cal preservar (Llei 62/2003, de mesures fiscals, 

administratives i d’ordre social, 2003). 

Malgrat de Mar està sota la jurisdicció de la Directiva Marc de l’Aigua, la qual és l’eina legal europea 

encarregada de gestionar l’aigua. El seu objectius principal es centra en satisfer la demanda creixent 

(usos i explotació) i equilibrar els diferents usos que en fem amb la necessitat de protegir el medi i 

procurar la seva conservació (rius, aqüífers, etc.) (Ministeri d’agricultura i pesca, alimentació i medi 

ambient, Govern d’Espanya).  

 



! 19!

La Directiva Marc de l’aigua, es definirà doncs, com un marc normatiu integrat (obliga a redactar 

plans de gestió concrets) i transparent (implica les institucions i la ciutadania en un procés de 

participació). La taula 1.2. mostra l’aplicació de la directiva en els diferents àmbits jeràrquics, des del 

nivell europeu fins a l’àmbit local: 

 

Taula 1.2. Legislacions mitjançant les quals es regula la gestió de l’aigua al Municipi. 
Elaboració pròpia. Font: Ajuntament de Malgrat de Mar. 

Organització 

Jeràrquica Legal 

Normativa 

Unió Europea (Comunitària)  Directiva marc de l'aigua (2000/60/CE) 

Estat Espanyol (Estatal)  Article 129 de la Llei 62/2003 , de 30 de desembre 

Catalunya (Comunitat Autònoma)  Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre 

Malgrat de Mar (Local) Reglament del servei d’abastiment d’aigua potable de Malgrat de Mar. 

1.3.1.3. Cicle de l’aigua al municipi: 
 

L’aigua utilitzada a Malgrat de Mar prové dels diferents pous en contacte amb l’aqüífer de la Tordera. 

Posteriorment aquesta aigua és tractada per la potabilitzadora de Palafolls. Un cop utilitzada en els 

habitatges, comerços i indústries és enviada a l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals de l’Alt 

Maresme on és tractada per tal de ser abocada al mar sense causar cap impacte ambiental. Per 

complementar el cicle, el 2002 es va construir la dessalinitzadora de la Tordera, la qual permet 

dessalinitzar aigua d’aqüífers salobres i subministrar l’aigua a la xarxa d’abastiment, passant 

prèviament per un procés de potabilització. Durant els primers anys d’activitat de la dessalinitzadora, 

aquesta injectava l’excedent d’aigua dessalinitzada a l’aqüífer per tal de frenar la falca marina. 

 

Aquest procés està representat en la figura 1.9. 

 
 

Figura. 1.9. Procés de l’aigua a Malgrat de Mar. 
Elaboració pròpia. Font: Ajuntament de Malgrat de Mar. 
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En els següents apartats s’explica amb més detall les diferents etapes i infraestructures que segueix el 

cicle de l’aigua al municipi. 

1.3.1.4. Fonts de subministrament d’aigua de Malgrat de Mar: 

Fins a l’any 2002, tota l’aigua necessària per satisfer les demandes d’aigua per a usos urbans, 

industrials i agrícoles, s’extreien de l’aqüífer de la Tordera mitjançant pous. Aquest aqüífer ha patit 

una sobreexplotació molt important. És per aquest motiu que el 2002, es va dur a terme la construcció 

de la dessalinitzadora de la Tordera. 

1.3.1.4.1. La dessalinitzadora de la Tordera: 

!
L’any  2002, es va inaugurar la dessalinitzadora de la Tordera, primera dessalinitzadora de Catalunya. 

Fins llavors tota l’aigua destinada als usos urbans, industrials i agrícoles s’extreien de l’aqüífer de la 

Tordera mitjançant pous. A causa dels forts bombaments estivals que es produïen per part de les 

poblacions costanera del Maresme i la Costa Brava, el nivell piezomètric de l’aqüífer mostrava una 

tendència al descens, mantenint gran part de la superfície piezomètrica per sota de 0 m sota el nivell 

del mar (Martinez i Murillo, 2003). És degut a aquesta sobreexplotació que esdevé necessari el 

projecte de construcció de la dessalinitzadora. 

  

Primerament, es preveia que la dessalinitzadora aportés un volum de 10 hm3 anuals que es 

distribuirien entre les tres plantes potabilitzadores existents al territori: la potabilitzadora de Palafolls, 

Tossa-Lloret i Blanes. 

Tot i que, en un principi s’estimava una aportació de només 10 hm3 anuals, la planta estava 

dissenyada per a un augment de fins a 20 hm3 l’any. Aquesta ampliació tenia per objectiu actuar en 

casos de sequera per tal de poder abastir una població superior a 300.000 habitants.  

L’activitat de la dessalinitzadora ha significat pel territori: 

-! Garantir el subministrament a diversos municipis del Maresme nord i del sud de la Selva. 

-! Actuar en casos de sequera. 

-! Disminució de la sobreexplotació de l’aqüífer de la Tordera garantint un bon estat d’aquest. 

-! Frenar la intrusió d’aigua marina que patia l’aqüífer per pressió de la falca marina (causava 

la salinització de diversos pous de captació d’aigua per abastament urbà i el reg agrícola).  

-! Arribar a una explotació sostenible dels recursos hídrics de la zona. 

  

Un cop dessalinitzada l’aigua es distribueix a les potabilitzadores mitjançant canonades. Des d’aquí, 

l’aigua es bombarà fins als diferents municipis a través de la xarxa de distribució. 
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1.3.1.4.2. Usos de l’aqüífer de la Tordera: 

  

Actualment, hi ha tres punts estratègics de subministració d’aigua potable a partir de l’explotació de 

pous situats sobre l’aqüífer de la Tordera: 

  

1. La potabilitzadora de Palafolls, la qual és gestionada pel Consell Comarcal del Maresme,  

s’encarrega de l’abastiment d’aigua potable dels municipis de l’Alt Maresme. 

  

2. La potabilitzadora de Tossa-Lloret, gestionada pel Consorci de la Costa Brava, que subministra 

aigua potable a les poblacions de Tossa i Lloret. 

  

3. L’Ajuntament de Blanes, que, subministrava aigua al seu propi municipi mitjançant una planta 

potabilitzadora gestionada per l’empresa Aigües de Blanes. 

 

Tenint en compte aquests tres actors, uns 25 hm³ anuals d’aigua directament extreta de l’aqüífer de la 

Tordera, són destinats a l’ús domèstic. Aquest volum  però, no és subministrat de manera uniforme 

durant l’any, es caracteritza per una marcada estacionalitat en funció de l’època de l’any. Entenem 

com a ús domèstic de l’aigua a aquelles pràctiques que en requereixen l’ús i el consum en la nostra 

activitat diària (ACA, 2000-2018). 

  

Pel que fa als usos industrials,  es destinaran uns 7 hm³ anuals. En aquest cas, els fluxos es mantenen 

més constants al llarg de l’any veient-se distorsionats únicament en els períodes de vacances. 

Entenem com a ús industrial a aquella aigua que pren part en els processos industrials (UPC 

tecnologia i sostenibilitat, 2015-2018) 

 

Així doncs, el volum d’aigua consumit en usos domèstics és molt més important que no pas el volum 

destinat a usos industrials.  

 

A partir dels resultats obtinguts la figura 1.10 respecte al consum d’aigua d’aqüífer, i fixant-nos amb 

el gràfic comparatiu entre la població estacional i població resident (figura 1.3) podem afirmar que hi 

ha una relació entre l’augment de població estacional que pateix el municipi durant el tercer trimestre 

de l’any i l’augment en el consum d’aigua que experimenta l’aqüífer també en el mateix període de 

temps.  
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Fig. 1.10. Comparació del volum d’aigua d’aqüífer utilitzat domèsticament i industrialment.  
Elaboració pròpia. Font: ACA, 2015. 

 

Tal com es demostra, el turisme exerceix un fort impacte pel que fa al consum d’aigua provinent de 

l’aqüífer de la Tordera, remarcant encara més la important tasca de la dessalinitzadora. 

  

Finalment, 9 hm³ anuals són destinats a usos agrícoles. Altre cop, observarem una alta estacionalitat 

en el repartiment anual d’aquesta aigua a causa dels períodes tradicionals de reg que experimenten els 

conreus de la zona. Entenem doncs com a ús agrícola de l’aigua a aquell on l’aigua es destina al 

regadiu de la producció agrícola (ACA, 2000-2018).  Un cop dessalinitzada l’aigua es distribueix 

directament als diferents municipis a través de la xarxa de distribució. Serà l’aigua provinent de 

l’aqüífer que serà enviada a les potabilitzadores mitjançant canonades. Des d’aquí, l’aigua es 

bombejarà fins als diferents municipis a través de la xarxa de distribució. 

 1.3.1.5. L’ús de l’aigua al municipi: 
!
La gestió de l’aigua de xarxa de Malgrat la duu a terme l’empresa Aigües potables de Malgrat, 

societat anònima fundada el 1988 amb la finalitat de subministrar aigua per a consums domèstics, 

públics i industrials. L’activitat agrícola, no inclosa en la xarxa, extreu directament l’aigua de pou. 

L’empresa conta de dos xarxes de distribució al municipi, la xarxa de distribució de Malgrat de Mar i 

la xarxa de distribució del Polígon Industrial. Ambdues xarxes de distribució funcionen per Impulsió i 

disposen de comptadors a més d’hidrants. 

La xarxa de Malgrat de Mar s’abasteix al 100% d’aigua provinent de la potabilitzadora del Maresme 

Nord, (ETAP de Palafolls). Alhora l’ETAP s’abasteix aproximadament al 50% de pous de l’aqüífer de 

la Tordera i al 50% de la dessalinitzadora (ITAM).  

Per previsió s’ha deixat un pou d’abastiment en servei. El pou s’anomena Malgrat 2 i consta d’una 

estació de bombament “bombament Mas Joer”, que abasteix a tres dipòsits: l’anomenat dipòsit Mas 

Joer, dipòsit vell i dipòsit nou amb unes capacitats respectivament  de 500 m3,  2.000 m3 i 4.000 m3. 
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Alhora associada al pou d’abastament trobem dues estacions de desinfecció on l’aigua extreta rep un 

tractament de  cloració automatitzada líquida (ACA, 2015).    

 

A continuació observem a la taula 1.3, la relació recurs/demanda en volum d’aigua (m3) a les diferents 

situacions de població d’hivern i estiu: 

 

Taula 1.3. Relació recurs/demanda en volum d’aigua a les diferents situacions de  poblacions d’hivern 

i estiu. Font. ACA. Elaboració pròpia 

 2003 2015 2025 

Hivern Estiu Hivern Estiu Hivern Estiu 

Recurs m3/d 10.110 10.110 10.110 10.110 10.110 10.110 

Demanda 

m3/d 

5.035 7.131 5.679 9.145 6.353 9.145 

Relació 5.075 2.979 4.431 964 3.757 964 

 

Tal com demostren les dades presentades a la taula 1.3, tornem a veure que hi ha una relació directa 

entre la demanda d’aigua i la situació de població en l’època d’estiu.  

1.3.1.6. Estació Depuradora d’Aigües Residuals de l’Alt Maresme: 
  

L’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) de l’Alt Maresme s’encarrega de tractar les aigües 

residuals dels municipis de Pineda de Mar, Calella, Santa Susanna, Malgrat de Mar i Palafolls. 

Aquests municipis ja disposaven des de l’any 1982 d’una planta de pretractament. 

  

La depuradora proporciona cobertura als 170.000 habitants, tractant aproximadament uns 30.000m3 

d’aigua al dia, tot i que té capacitat per a tractar 54.000 m³/dia i abastir 245.500 habitants. Aquest 

marge de quantitat d'aigua tractada és en previsió a l'augment estacional de població durant els mesos 

d'estiu. 

Cada municipi compta amb un sistema de clavegueram que transporta les aigües sense tractar a una 

instal·lació de pretractament a Pineda de Mar, on es separen tots els residus sòlids de l’aigua. Un cop 

passat el procés, les aigües només contenen matèria orgànica dissolta, posteriorment seran enviades a 

l’EDAR on s’elimina la matèria orgànica restant, deixant l’aigua en les condicions perquè sigui 

tornada al mar sense causar cap impacte ambiental. 
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Aquesta aigua neta no està desinfectada, és bombejada al mar utilitzant un emissari submarí de 1.200 

metres de longitud i 31 metres de profunditat per tal d’evitar que l’aigua de l’EDAR es barregi amb la 

de les zones de bany. 

  

 L’any 2014, la Generalitat anuncià que l’estació manté una activitat de tractament de 25.400 m³/dia, 

d’aigües residuals, complint doncs amb la directiva en qüestió,la Directiva 91/271 en l’eliminació de 

la càrrega orgànica. 

1.3.2. Gestió de residus a Malgrat de Mar: 

1.3.2.1. Relació turisme i generació de residus: 
 

Segons Toure i Romagosa (2013) una falta de control sobre la gestió dels residus del turisme pot 

generar impactes que difícilment es poden arribar a arreglar amb els ingressos del mateix turisme. Per 

altra banda, una inadequada disposició de residus sòlids provinents del turisme, pot acabar  

perjudicant la fauna local.  

 

Segons Romagosa (2008) tot i que es procedeixi a la instal·lació de cartells recordant la prohibició de 

llençar brossa, és en el moment de màxima freqüentació quan s’acostumen a produir episodis més 

significatius de presència de residus en el sòl, tot i que no sempre se’n pot responsabilitzar els usuaris, 

ja que puntualment poden ser residus portats pel mar en moments de temporals marins, i que per tant, 

tenen un origen més llunyà. 

 

Dir també que a escala local es poden seguir unes recomanacions, segons Santamarta (2000), que 

impliquen reduir i minimitzar la generació de residus utilitzant envasos retornables, no usar productes 

amb embolcalls superflus, destinar els residus orgànics a la generació de compost, utilitzar paper 

reciclat i blanquejat sense clor en els fullets turístics, eliminar el PVC i organitzar la separació en 

origen, la recollida selectiva i el reciclatge, així com augmentar els impostos sobre els envasos. 

1.3.2.2. Definició: 

Segons l’article 3 del Decret Legislatiu 1/2009, del 21 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la 

Llei reguladora dels residus, es consideren residus municipals aquells residus generats en els domicilis 

particulars, els comerços, les oficines i els serveis, i també els que no tenen la consideració de residus 

especials i que per llur naturalesa o composició es poden assimilar als que es produeixen en els dits 

llocs o activitats. 
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Tenen també la consideració de residus municipals els residus procedents de la neteja de les vies 

públiques, zones verdes, àrees recreatives i platges; els animals domèstics morts; els mobles, els estris 

i els vehicles abandonats; els residus i els enderrocs procedents d’obres menors i reparació 

domiciliària.  

 

Un subgrup d’aquests residus el constitueixen els residus comercials, definits com aquells residus 

generats per l’activitat pròpia del comerç al detall i a l’engròs, l’hoteleria, els bars, els mercats, les 

oficines i els serveis. Són equiparables a aquest subgrup, als efectes de la gestió, els residus originats a 

la indústria que tenen la consideració d’assimilables als municipals. 

 

Els residus municipals, per la seva importància estratègica i la seva presència en el conjunt de la 

societat, disposen d’un programa de gestió, d’una planificació d’infraestructures i d’un model de 

gestió específics. El model de gestió vigent i les bases de la planificació es fonamenten, entre d’altres, 

en els principis de proximitat, de suficiència i de responsabilitat del productor, i també en la jerarquia 

establerta per a les diferents formes de gestió. L’ajuntament està dedicant una gran quantitat de 

recursos per tal de que els residus siguin separats correctament en les seves corresponents fraccions, 

tots els comerços poden demanar que es recullin els seus residus porta a porta de forma gratuïta.  

1.3.2.3. Marc legal:  
 

Jerarquia europea de gestió de residus: 

A escala europea un dels primers referents legals pel que fa a gestió de residus fou l’Estratègia 

Comunitària pels residus de l’any 1989, aquesta va establir un ordre de vies de gestió preferents dels 

residus. Actualment, la Directiva 2008/98/UE continua incorporant aquesta jerarquia de vies de 

gestió. Aquesta jerarquia és la següent: 

1. Prioritzar la prevenció, cal evitar i reduir la generació de residus tant com sigui possible. 

2. La preparació per a la reutilització, intentar continuar utilitzant un producte sense que rebi cap tipus 

de processament.  

3. La valorització de material, reciclatge, i seguidament la valorització energètica. 

4. La deposició dels residus en dipòsits controlats.  

 

Legislació europea, estatal, autonòmica i municipal. 

Des de la Unió Europea s’han establert unes directrius clares que prioritzen la reducció de residus 

enfront qualsevol altra opció de gestió. Tot i aquesta consigna preventiva, la reducció de residus 

sembla una via força complicada d’assolir a nivell global i incompatible amb el model econòmic 

actual. Dir però que durant els anys de recessió econòmica la generació de residus a Catalunya va 

baixar molt. 
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A nivell estatal la llei que regula la generació de residus és la “Ley 22/2011, de 28 de julio, de 

residuos y suelos contaminados”. Aquesta llei té per objectiu regular la gestió dels residus impulsant 

mesures que previnguin la seva generació i mitiguin els impactes adversos sobre la salut humana i el 

medi ambient associats a la seva generació i gestió, millorant l'eficiència en l'ús dels recursos.  

 

Actualment, la gestió dels residus a Catalunya, en particular la dels assimilables a residus municipals 

del sector comercial i industrial estan planificades dins de la llei 1/2009 sobre la gestió de residus a 

Catalunya. L’objectiu principal d’aquesta llei és aconseguir fer-ne un recurs aprofitable dels residus. 

 

Pel que fa a la legislació municipal referent a la gestió de residus de Malgrat de Mar la trobem a 

l’Ordenança municipal de recollida de residus de Malgrat de Mar. L’objectiu fonamental d’aquesta 

ordenança és el de procurar que es compleixin els objectius explicats anteriorment de les legislacions 

europees, estatals i autonòmiques. Dir també que el municipi disposa d’una ordenança fiscal, la 

número 9, on s’hi especifiquen les taxes pel servei de recollida d'escombraries i eliminació de residus 

sòlids urbans. 

En podem veure un resum de la legislació comentada anteriorment en la taula 1.4. 

 

Taula 1.4. Legislacions mitjançant les quals es regula la gestió de residus al Municipi. 
Elaboració pròpia. Font: Ajuntament de Malgrat de Mar. 

Organització 

Jeràrquica Legal 

Normativa 

 Unió Europea (Comunitària)  Directiva 2008/98/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 

19 de novembre de 20 sobre els residus  

 Estat Espanyol (Estatal)  “Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 

contaminados” 

Catalunya(Comunitat Autònoma)  Llei reguladora de residus 1/2009 

 Malgrat de Mar (Local) -Ordenança municipal de recollida de residus de Malgrat de Mar  

-Ordenança fiscal 9. Taxa per la prestació del servei de gestió de 

residus municipals 
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1.3.2.4. Situació actual a Malgrat de Mar: 
Pel que fa a la generació de residus assimilables a municipals al Municipi de Malgrat de Mar podem 

observar en la figura 1.11 que la quantitat de residus per habitant generat en el municipi està força per 

sobre de la mitjana de residus generats per habitant a Catalunya. 

 

 
Figura 1.11. Gràfic comparatiu dels kg/habitant de residu generat a Malgrat de Mar i a Catalunya. 
Elaboració pròpia. Font: Idescat. 
 

A la vegada podem observar un comportament comú tant de la mitjana de Malgrat de Mar com de 

Catalunya on a partir de principis de la dècada del 2000 es dóna una disminució de la quantitat de 

residus generats per habitant que dura fins a aproximadament el 2013 – 2014, aquesta disminució 

segons l’ARC ve donada per la crisi econòmica que va patir el país. En els anys 2014, 2015 i 2016 

podem veure que la tendència torna a ser a l’alça gràcies a la recuperació de la situació econòmica. 

 

Si mirem l’evolució de residus comercials i industrials assimilables a urbans, mes a mes al municipi a 

la figura 1.12. ens adonem de la importància que té el turisme en la generació de residus, ja que tots 

els pics de generació de residus de diferents tipus de residus es troben en els mesos de temporada alta, 

per ser més concrets, el mes d’agost. 

Pel que fa a la quantitat i la qualitat de la FORM al municipi, tal com podem veure a la figura 1.13. 

podem dir que la quantitat d’impureses és força baixa, tot i que irregular i sense cap tendència a 

disminuir, i que els tercers trimestres de cada any solen ser d’elevada generació d’aquest tipus de 

residus, especialment el de l’any 2016. 
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Figura 1.12.  Evolució de la recollida de MO, envasos i vidre industrial i comercial de Malgrat de mar el 2016. 
Font: Pasqual i Diviu, 2017. 

 

 

Figura 1.13.  Evolució de la quantitat i de la qualitat de la FORM a Malgrat de Mar. 
Font: ARC. 
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1.3.2.5. Gestió actual dels residus a Malgrat de Mar: 
 

Actualment, el municipi té implementat un model de recollida segregat per les fraccions del vidre, 

matèria orgànica, paper i cartó i envasos. Podem diferenciar tres tipus de residus: domèstics, 

comercials i industrials. 

 

Els domèstics només poden ser llançats en contenidors en superfície de cada una de les fraccions.   

Els comercials són recollits porta per porta en aquells comerços que gratuïtament s’hagin acollit 

voluntàriament a aquest sistema de recollida proposat per l’ajuntament, en cas contrari també han de 

llençar els seus residus en els contenidors en superfície. 

Finalment els residus industrials poden ser de dos tipus, assimilables i urbans, que són recollits també 

porta per porta en el cas que així ho tinguin acordat amb l’ajuntament, o residus industrials que són 

gestionats per gestor privats contractats per cada empresa.  

Tots aquests processos queden resumits a la figura 1.14. 

 

 
Figura 1.14.  Esquema de la gestió de residus del municipi de Malgrat de Mar. 
Font: Ajuntament de Malgrat de Mar. 

 

L’empresa encarregada de la recollida i el transport dels residus al municipi és Germans Alum, S.L. 

que tot i disposar d’una seu a Malgrat de Mar també donen servei a altres municipis, Tordera, Fogars 

de la Selva, Vidreres, Santa Susanna i Maçanet de la Selva. 

 

La freqüència de recollida varia segons els mesos de l’any, durant la temporada alta, de maig a 

octubre, hi ha servei cada dia, mentre que durant la temporada baixa, de novembre a abril, el dimarts i 

el dijous no hi ha servei. A la vegada les rutes durant la temporada alta varien fent-se més llargues per 

poder cobrir tota la zona turística que durant aquests mesos de l’any augmenten notablement la seva 

activitat i per tant també la quantitat de residus generats. 
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Depenent de la fracció, aquesta té un destí primari concret i on serà preparat per ser enviat a un destí 

final on serà tractat. En la taula 1.5 podreu veure quins son aquests destins i on es troben els finals. 

 

Taula 1.5. Destins de els diferents tipus de fraccions de residus del municipi de Malgrat de Mar. 
Font: Ajuntament de Malgrat. 

 

1.3.3. Flux energètic a Malgrat de Mar: 

1.3.3.1. Relació turisme amb flux d’energia: 
!
El turisme no només provoca un augment del consum energètic durant l'estada dels turistes. El 

consum energètic associat al transport, tant extern (de l'origen al destí) com intern (mobilitat interna al 

destí turístic), és un factor molt important a tenir en compte, ja que en l'àmbit global un 5% de les 

emissions de gasos d'efecte hivernacle vénen donades pel transport associat al turisme (Agell et al., 

2011). En un estudi realitzat a l'illa de Menorca, es conclou que cada turista consumeix de mitjana 

4756 MJ (mega Jouls) de mitjana per estada (20 dies de mitjana). Les emissions associades a aquest 

consum energètic son de 277 kg de CO2, dels quals un 77% provenen de la mobilitat. (Sanyé-

Mengual et. al., 2014). 

1.3.3.2. Marc Legal: 
!
El marc legal en termes d’energia és molt ampli i complex, ja que engloba una gran varietat 

d’energies diferents, des d’energies renovables fins a l’energia nuclear passant per combustibles 

fòssils, carbó o el gas natural. A més a més és objecte de regulació a tots els nivells jeràrquics, des de 

la Unió Europea, fins a escala municipal. A la taula 1.6. es mostren les principals normatives referents 

a la regulació energètica. 
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Àmbit Europeu 

 

En l’àmbit europeu existeixen dues Directives que fan referència a la gestió de l’energia. En primer 

lloc es troba la Directiva 2009/72/CE, del 13 de juny de 2009, que estableix les normes comunes pel 

mercat interior de l’electricitat en termes de generació, transport, distribució i subministra de 

l’electricitat així com normes relatives a la protecció dels consumidors. D’altra banda existeix la 

Directiva 2012/27/UE, del 25 d’octubre de 2012, que estableix un marc comú de mesures pel foment 

de l’eficiència energètica dintre de la Unió Europea amb l’objectiu d’assolir un estalvi energètic del 

20% per 2020 i eliminar barreres en el mercat de l’energia.  

 

Àmbit Estatal: 

 

De la mateixa manera, a nivell estatal existeixen vàries normatives referents a la gestió i ús de 

l’energia. Entre les més destacades es troba el Pla d’Acció d’Estalvi i Eficiència Energètica com a 

resposta a la Directiva 2012/27/UE, on es contemplen una sèrie d’actuacions dirigides a reduir el 

consum i costos energètics en tots els sectors econòmics per mitjà d’accions d’eficiència energètica i 

d’aquesta manera assolir els objectius dictats per la UE pel 2020. 

 

Àmbit Autonòmic: 

 

Seguint en la mateixa línia, com a resposta a la Directiva 2012/27/UE a Catalunya trobem el Pla de 

l’Energia i el Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020. Aquest pla pretén arribar a un model català de 

generació i consum d’energia que sigui sostenible i que contribueixi als objectius d’estalvi energètic 

europeus pel 2020. Els objectius principals són: 

 

-! Garantir la seguretat i la qualitat del subministrament energètic. 

-! Establir un model energètic competitiu econòmicament i amb menys dependència exterior. 

-! Respectar el medi ambient donant més pes a les energies renovables. 

-! Reduir el consum de combustibles fòssils. 

-! Millorar l’eficiència en la utilització de l’energia. 

 

Àmbit Municipal: 

 

A nivell municipal Malgrat de mar compta amb el Pla d’Acció per l’Energia Sostenible de 2009, que 

és un document on es concreten les accions que ha de dur a terme un ajuntament per tal de superar els 

objectius establerts per la UE per al 2020. 
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Taula 1.6. Legislacions mitjançant les quals es regula la gestió energètica a Malgrat de Mar.  
Elaboració pròpia. Font: Ajuntament de Malgrat de Mar. 

 

Organització 

Jeràrquica Legal 

Normativa 

 Unió Europea (Comunitària)  Directiva 2009/72/CE, Directiva 2012/27/UE 

 Estat Espanyol (Estatal)  Pla d’Acció d’Estalvi i Eficiència Energètica 

Catalunya(Comunitat 

Autònoma) 

 Pla de l’Energia i el Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020 

 Malgrat de Mar (Local)  Pla d’Acció per l’Energia Sostenible de 2009 

 

1.3.3.3. L’energia en l’àmbit català: 
 

El consum d'energia primària a Catalunya durant l'any 2014 va ser de 23.198,0 ktep (milers de tones 

equivalents de petroli). Com es pot observar a la figura 1.15. consum principal d’energia primària en 

2014 va ser degut al petroli amb un 44,4% del consum total, mentre que el gas natural i l'energia 

nuclear representen un 21,5% i un 25,9%, respectivament. D’altra banda el consum d’energies 

renovables primàries va ser tan sols del 5,6% (Icaen, 2014). 

 

 
Figura 1.15.  Consum d’energia primària a Catalunya l’any 2014 per formes d’energia. 
Font: ICAEN. 
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En termes d'energia final, el consum a Catalunya va ser de 12.990,9 ktep l’any 2014.  Com s’observa 

a la figura 1.16. els productes petrolífers representen gairebé la meitat del consum final (48,4%). 

D’altra banda, l’energia elèctrica i el gas natural representen el 27,2% i el 20,8%, respectivament, del 

consum d'energia final. 

 

 
Figura 1.16.  Consum d’energia final a Catalunya l’any 2014 per formes d’energia. 
Font: ICAEN. 

 

Pel que fa a l’estructura de consum d’energia final per sectors, el consum més elevat correspon als 

sectors del transport i al industrial, que representen un 42,3% i un 26,3%, respectivament, del consum 

final d’energia l’any 2014. Finalment, el sector domèstic, serveis i primari representen, en conjunt, un 

30,5% del consum final d'energia a Catalunya (Icaen, 2014). 

1.3.3.5. Evolució anual del flux energètic: 
El turisme fa augmentar la quantitat d’energia que s’utilitza al municipi durant els mesos de 

temporada alta, com es pot observar a la taula 1.7. el consum energètic del turisme suposa una quarta 

part del consum anual del municipi, per això és important poder saber quina és l’energia mitjana que 

utilitza un turista per dia per tal de saber si està per sobre de la mitjana dels habitants del municipi i 

per tant podem afirmar que el model de turisme que tenim a Malgrat de Mar genera un impacte 

energètic. Aquest impacte és força significatiu si observem la figura 1.17. on veiem com a cada tercer 

trimestre de l’any el consum energètic es dispara. 
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Taula 1.7. Consum energètic anys 2005, 2006 i 2007 del turisme a Malgrat de Mar 
Elaboració pròpia. Font: DIBA i ICAEN. 

 
 

Figura 1.17. Evolució trimestral del flux d’energia consumit  a Malgrat de Mar. 
Elaboració pròpia. Font: Ajuntament de Malgrat 

1.4. Altres impactes ambientals:  
 

Tot i que els impactes comentats en els punts anteriors són els més importants no són els únics. A 

continuació comentarem altres impactes derivats del turisme i que també són importants per a 

realitzar un estudi complet del que comporta el turisme al municipi de Malgrat de Mar. 
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L’augment de la població estacional que es pateix durant la temporada d’estiu (Figura 1.4.), té com a 

conseqüència l’augment de la pressió sobre els recursos hídrics (Figura 1.10.), l’energia consumida 

(Figura 1.16.) i la producció de residus (Figura 1.12.). Ara bé, l’impacte lligat a aquest augment de la 

població estacional no es limitarà simplement a la variació dels fluxos anteriorment esmentats. 

1.4.1. Contaminació paisatgística:  
!
Un augment en la població implica l’abastiment del municipi en una sèrie d’infraestructures per tal 

d’allotjar i oferir tot tipus de serveis als visitants. Degut a la tradició que s’ha viscut a Malgrat de Mar 

de l’anomenat “turisme de sòl i platja”, i amb la intenció d’atraure a un nombre elevat de visitants, 

s’ha fet un consum desproporcionat del sòl lligat al desenvolupament immobiliari dels darrers anys, 

que incideix negativament en el tractament paisatgístic del territori. L’impacte paisatgístic es 

complementa amb els problemes de la degradació del medi natural, del patrimoni històric i la 

desaparició o degradació del paisatge, així com l’excessiva artificialització del paisatge litoral, com 

podem observar a la figura 1.18. 

 
Figura 1.18. Foto de Malgrat de Mar on s’observa a la dreta el nucli antic del municipi i a l’esquerra la zona 

hotelera.  
Font: Pròpia 

 

El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya (Observatori del Paisatge), 

defineix amb un intens procés de consulta i participació pública i l’opinió d’experts els objectius de 

qualitat paisatgística. Els objectius de qualitat paisatgística responen a la pregunta, tan senzilla i 

complexa alhora: “Quin paisatge volem”? 

 

Els objectius de qualitat paisatgística també tenen la funció d’incrementar la consciència ciutadana en 

relació amb el paisatge. Faciliten l’avenç cap a una nova cultura de la gestió i l’ordenació del territori 

que exigeix una gran sensibilitat paisatgística per part de tots els agents que hi intervenen i de la 

societat en general. Aquests objectius sorgeixen dels atributs, valors i reptes identificats en els 

paisatges d’aquest àmbit territorial, després de recollir l’opinió dels ciutadans i dels principals agents 

socials i econòmics presents a cada territori.  
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Seguidament, citarem els objectius de qualitat paisatgística per a Catalunya que fan referència a 

aspectes que són comuns a la major part de la comunitat autònoma: 

 

1.! Paisatges ben conservats, gestionats i ordenats independentment de la seva tipologia. 

2.! Paisatges vius i dinàmics, capaços d’integrar les inevitables transformacions territorials sense 

perdre la seva singularitat. 

3.! Paisatges heterogenis, que reflecteixin la rica diversitat paisatgística de Catalunya. 

4.! Paisatges endreçats i harmònics, que evitin el desordre i la fragmentació.  

5.! Paisatges singulars, que s’allunyin de la banalització. 

6.! Paisatges que mantinguin i potenciïn els seus referents i valors, tangibles i intangibles. 

7.! Uns paisatges sempre respectuosos amb el llegat del passat. 

8.! Uns paisatges que transmetin tranquil·litat, lliures d’elements dissonants, els sorolls 

discordants i de contaminació lumínica i olfactiva. 

9.! Uns paisatges que puguin ser gaudits sense posar en perill el patrimoni i la seva singularitat. 

10.!Uns paisatges que atenguin la diversitat social i contribueixin al benestar individual i socials 

de la població.  

 

El turisme, i en especial el turisme de sol i platja, sol anar fortament lligat a una oferta d’oci i de 

serveis que segueixen un calendari estacional. Aquests obren sobretot en dates d’ocupació turística 

com és el cas de la majoria de negocis i establiments que es troben al llarg del passeig marítim. 

Aquesta oferta d’oci va molt lligada a impacte per contaminació lumínica i acústica.  

1.4.2. Contaminació lumínica: 
 

La contaminació lumínica és l’augment del fons de brillantor del cel nocturn natural a causa de la 

llum procedent de la il·luminació artificial. Aquest augment de llum artificial pertorba i altera les 

propietats del medi receptor. Sovint també afecta el medi receptor que no és objecte de la 

il·luminació.  

 

La il·luminació artificial durant la nit és un dels requisits imprescindibles per a l’habilitat de les zones 

urbanes i, en menor mesura, de les zones rural i és també necessària per a realitzar un gran nombre 

d’activitats lúdiques, comercials o productives.  

 

L’enllumenat nocturn excessiu o incorrecte pot causar molèsties al envair un àmbit privat. Sempre 

que sigui possible s’ha d’evitar de fer les activitats amb il·luminació artificial i aprofitar la llum 

natural, ja que aquesta té les propietats més adequades per a la visió de l’ull humà.  
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Catalunya l’any 2001 va aprovar la primera llei d’aplicació a tot el territori d’una comunitat autònoma 

en matèria de prevenció de la contaminació lumínica, la Llei 6/2001, de 31 de maig d’ordenació 

ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn.  

La Llei 6/2001 té com a objecte regular els aparells d’il·luminació exterior i interior, pel que fa a la 

contaminació lumínica que poden produir. Les seves finalitats són: 

-! Mantenir al màxim possible les condicions naturals de les hores nocturnes, en benefici de la 

fauna, de la flora i dels ecosistemes en general. 

-! Promoure l’eficiència energètica dels enllumenats exteriors i interiors mitjançant l’estalvi 

d’energia, senes minvar la seguretat. 

-! Evitar la intrusió lumínica i, en tot cas, minimitzar-ne les molèsties i els perjudicis.  

-! Prevenir i corregir els efectes de la contaminació lumínica en la visió del cel.  

      

El Decret 190/2015, de 25 d’agost, de desplegament de la Llei 6/2001, regula els sistemes 

d’il·luminació de nova instal·lació i la modificació i l’ampliació de les instal·lacions existents, i és 

d’aplicació per a instal·lacions tant públiques com privades. Així i tot, la contaminació lumínica 

encara no està regulada amb cap base legal.  

      

El territori català es classifica en quatre zones en funció de la seva vulnerabilitat del medi nocturn 

envers la contaminació lumínica. En la figura 1.19. el municipi de Malgrat de Mar està classificat en 

el Mapa de la protecció envers la contaminació lumínica a Catalunya com:  

-! E1: Protecció màxima: Correspon a les zones no integrades en nuclis (platges…)  

-! E2: Protecció alta: Zones no urbanitzables  

-! E3: Protecció moderada: Àrees que el planejament urbanístic qualifica de sòl urbà o 

urbanitzable i àrees que, tot i ser no urbanitzables, tenen un ús intensiu durant la nit per l’alta 

mobilitat de persones o per la seva elevada activitat comercial o d’oci.  

On el grau de més protecció és per a les zones E1 i el de menys protecció per a les zones E4.  

          

El Departament de Territori i Sostenibilitat defineix espais amb un cel nocturn de qualitat les àrees en 

què: 

-! Àrees amb visibilitat de la Via Làctia la majoria del temps (segons les condicions 

meteorològiques).          

-! Espais accessibles a la ciutadania, que poden ser espais d’interès natural, entorns 

d’observatoris astronòmics o zones urbanes com parcs, jardins, etc.  
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Figura 1.19. Mapa de la protecció envers la contaminació lumínica a Catalunya:  

Font: Departament de Medi Ambient i Vivendes de la Generalitat de Catalunya 

1.4.3. Contaminació acústica: 
!
Realitzar qualsevol activitat humana comporta quasi sempre un nivell de soroll més o menys elevat. 

Segons el tipus, duració, lloc i moment en el qual té lloc, el soroll pot resultar ser molest, incòmode i 

inclús pot arribar a alterar el benestar fisiològic o psicològic dels éssers vius. En aquest cas, 

s'anomena soroll i es considera contaminació. 

 

La contaminació acústica pot definir-se com l'increment significatiu dels nivells acústics del medi i és 

un dels factors importants de deteriorament de la qualitat ambiental del territori. 

 

Les principals fonts de soroll ambiental són: 

-! El trànsit: rodat, ferroviari i aeri 

-! Les activitats industrials i recreatives 

-! El veïnat 

Durant els últims anys, l'increment del tràfic ha sigut continu i exponencial i és la principal causa del 

soroll ambiental. El grau d'industrialització genera fonts de soroll, igual que les instal·lacions, les 

activitats comercials, artesanals, agrícoles, recreatives... El soroll del veïnat pot ser també una font de 

molèsties. 

 

El soroll és un contaminant susceptible d'afectar la salut de les persones i la seva qualitat de vida. 

 

La contaminació acústica disposa d'una ordenança municipal que limita certes activitats per tal 

d'evitar aquest tipus de contaminació (Ordenança reguladora del soroll i les vibracions) (Ajuntament 

de Malgrat, 2013). Tot i això les zones amb més presència turística són les que estan més afectades 
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per aquest tipus de contaminació, ja que en època turística, hotels, sales de festa i bars musicals estan 

oberts fins a les 3%h de la matinada mentre que les discoteques romanen obertes fins a les 6 del matí 

(Malgrat Turisme, 2018). 

 

Respecte la contaminació acústica, el nostre treball tindrà com a referència l’escala de decibels 

elaborada per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) per a evaluar si les mesures preses tenen 

impacte o no en la salut humana. 

L'OMS va proposar com a valors màxims tolerables per a la salut humana, valors de 55 dB en l'aire 

lliure durant el dia, i uns valors de 40 dB durant la nit (World Organization of Health, 2009). En la 

figura 1.20. se'ns mostren paral·lelismes útils per comparar els diferents nivells de soroll.  

 

 

Figura 1.20. Classificació i valoració dels nivells de contaminació acústica. 
Font: Becsa Associated. 
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2. JUSTIFICACIÓ 
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El turisme ha rebut, en els darrers anys, una atenció creixent com a opció de desenvolupament de baix 

impacte i no consumista. Aquesta visió positiva contrasta amb el fet que en les principals ciutats, la 

indústria turística ha provocat efectes perjudicials per al medi ambient i que en alguns aspectes, com 

l'ús de l'energia i les seves conseqüències globals, han estat pràcticament exclosos de la discussió 

sobre el desenvolupament del turisme sostenible (Gossling, 2000). 

  

La importància de l’energia per al sector turístic és indiscutible. Un augment de les activitats 

turístiques té com a conseqüència una major demanda energètica. Aquesta és necessària en àmbits 

com ara el transport, la restauració, l’allotjament... Però trobem poca informació en la literatura 

científica sobre el consum d'energia en aquests sectors. 

  

Igual que l’energia, l'aigua és un recurs fonamental per al turisme, augmenta molt el seu consum amb 

el turisme, ja que l’aigua es consumeix directament amb finalitats higièniques, com ara la dutxa, el 

lavabo o la neteja d'habitacions; però a la vegada és necessària perquè es puguin dur a terme una gran 

varietat d’activitats d’oci, per exemple per mantenir els camps de golf o les piscines, així com jardins 

i fonts. 

 

L'aigua sovint també forma part dels paisatges atractius per als turistes (Hall i Härkönen, 2006). 

Indirectament, els turistes consumeixen aigua en infraestructures (allotjament, carreteres, aeroports, 

etc.), aliments, combustible, béns de consum i altres serveis (Chapagain i Hoekstra, 2008; Cazcarro et. 

al., 2014; Gössling, 2002; Pigram, 1995; Worldwatch Institute, 2004).  

 

Tot i que els habitants locals també consumeixen aigua a casa, hi ha una forta evidència que el 

turisme augmenta el consum d'aigua per persona (Gössling et al., 2012). En determinades ciutats, el 

turisme no és només la principal activitat econòmica, sinó també el principal factor de consum 

d'aigua. En aquests casos, es posen en joc temes de seguretat d’aigua i competència pels escassos 

recursos.  

 

Segons Gossling (2012), a mesura que la disponibilitat d'aigua dolça està cada vegada més 

pressionada (WWAP, 2012), el consum d'aigua en el turisme ha rebut una atenció creixent 

d'organitzacions com l'Organització Mundial del Turisme (UNWTO, 2013), UNEP (2011) i l'OECD 

(2013), amb alertes fetes per aquestes organitzacions per reduir el consum d'aigua. 

 

Juntament amb el consum d’energia i d’aigua, la generació de residus és una de les problemàtiques 

que s’ha de tenir en compte quan pretens estudiar les conseqüències del turisme en una zona, de fet, la 

generació de residus sòlids municipals és un dels impactes més importants del turisme segons Holden 

(2008). Una gran quantitat d’estudis han destacat que a mesura que augmenta la població estacional 
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en zones turístiques, també s’observa un augment dels residus sòlids municipal (Shamshiry et al., 

2011; Espinosa-Lloréns et al., 2008). 

�

Segons Kuo i Chen (2009) en la seva zona d’estudi els habitants locals generaven fins a un 40% 

menys de residus que els turistes, mentre els turistes generaven 1,95 kg de residus sòlids per dia els 

locals només generaven 1,18 kg de residus sòlids per dia. 

Per tant, en aquests àmbits, és especialment important recopilar, transportar i processar aquests 

residus d'una manera ambientalment eficaç i sostenible  (Mateu-Sbert, 2013). 

 

Poder fer estudis que ens indiquin quin augment generat pel turisme es pot donar pel que fa al consum 

d’aigua, energia i la generació de residus a nivell municipal pot permetre conèixer les implicacions 

del turisme actual en cada municipi en concret. 

L’avantatge d’obtenir aquest tipus d’informació a escala municipal podria permetre corregir certes 

dinàmiques i a la vegada impulsar-ne d’altres per tal que l’impacte pogués arribar a ser menor o fins i 

tot nul. Una gran quantitat dels municipis de Catalunya, en especial els situats a prop de la costa, 

tenen una economia on el turisme té un pes significatiu, això indica la importància del turisme per 

aquests municipis, però a la vegada si no es té cura i es pren consciència dels impactes que pot 

generar aquest model turístic pot acabar esdevenint una situació insostenible on els municipis podrien 

veure malmeses aquelles característiques que fan d’aquests un reclam per als turistes. 

 

Tot i que aquest tipus d’estudis ens podria aportar una valuosa informació per millorar la conservació 

i el model turístic d’una gran quantitat de municipis, s’han realitzat pocs estudis que tinguin com a 

objectiu posar en evidència quin és l’augment del consum d’aigua i d’energia així com de residus a 

causa del turisme. Creiem que el tipus d’estudi que plantegem en aquest TFG pot acabar sent un 

estudi imprescindible per a qualsevol municipi on el sector turístic tingui una importància rellevant. 
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3. OBJECTIUS 
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3.1. Objectiu general: 

 

Determinar la pressió exercida pel turisme a Malgrat de Mar. 

3.2. Objectius específics: 

3.2.1. Quantitatius: 
 

-! Determinació de la petjada de carboni produïda pel turisme. 

-! Determinar una “ecotaxa” a partir dels costos associats al flux d’aigua, energia i residus. 

-! Determinar si la taxa turística que es paga compensa els costos i els impactes generats. 

-! Determinar si una persona consumeix més aigua i energia i produeix més residus quan està 

fora del seu país d’origen (per turisme).  

-! Determinació de la variació de la contaminació acústica en diferents trimestres de l’any. 

-! Generar unes millores.  

3.2.2. Qualitatius: 
 

- Avaluació i anàlisi de les següents contaminacions generades pel turisme i de les seves possibles 

conseqüències: 

- Contaminació lumínica 

- Contaminació acústica 

- Contaminació paisatgística 

- Altres  

 

- Generar unes millores.  
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4. METODOLOGIA 
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En aquest apartat es detallen les eines i la metodologia duta a terme per realitzar aquest projecte. La 

figura 4.1. mostra els procediments i les línies de treball per organitzar i donar coherència al projecte. 

En línies generals distingim dos grans blocs, els quals es basen en la recerca, l’anàlisi i la diagnosi de: 

les dades quantitatives i les dades qualitatives. A partir de les sinergies entre aquests blocs 

construirem propostes per tal de millorar la gestió del turisme a Malgrat de Mar, sempre des del punt 

interdisciplinari de les ciències ambientals. 

 

 
Figura 4.1. Diagrama de fluxos de la metodologia del projecte. 
Font: Elaboració pròpia 

4.1. Recerca bibliogràfica d’informació: 
 

Al llarg dels darrers anys, s’han redactat alguns estudis relacionats amb els impactes del turisme, 

arreu del món en territoris molt diferents (Marco et al., 2012; Agell et al., 2011). La primera tasca era 

trobar i entendre casos d’estudi de pressió turística que puguin assemblar-se al cas de Malgrat de Mar 

per tal de poder comparar diferents metodologies de treball. Informant-nos sobre casuístiques 

ocorregudes en altres poblacions hem pogut tenir una visió més àmplia dels diferents riscos que el 

turisme comporta pel municipi i de les diferents maneres de gestionar-lo. 
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Seguidament, ens hem informat amb més detall del cas del municipi de Malgrat de Mar (Pasqual i 

Diviu, 2017). Amb la recerca de treballs realitzats anteriorment en el municipi, hem pogut saber quin 

és el tipus de turisme actual, les línies d’acció de l’ajuntament, els consums d’energia, aigua i 

generació de residus actuals, entre d’altres.  

4.2. Anàlisi quantitatiu: 
!
L’anàlisi quantitatiu dels impactes ambientals s’ha formulat de la manera més objectiva possible, 

essent fidels a les dades empíriques i al mètode científic. 

4.2.1. Estudi de l’efecte del turisme: 
!
Calcular el consum energètic per turista, el consum d’aigua per turista i la generació de residus per 

turista a partir de l’augment d’aquests fluxos durant les èpoques de màxima afluència.  

El mètode que seguirem  és el descrit per l’equació 4.1., l’equació 4.2. i l’equació 4.3. 

 

Aigua 

 
Equació 4.1. Càlcul de la mitjana diària d’aigua consumida per turista. 

 

 

Energia 

 
Equació 4.2. Càlcul de la mitjana diària d’energia consumida per turista. 
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Residus 

 
Equació 4.3. Càlcul de la mitjana diària de residus generats per turista. 

 

Utilitzar aquest mètode pot ser útil per veure si el turisme consumeix més energia o aigua, o genera 

més residus que els habitants del municipi. De totes maneres, utilitzant les fórmules explicades 

anteriorment s’han establert una sèrie de condicions que explicarem a continuació i que fan que els 

resultats obtinguts siguin només una aproximació de la realitat, i en cap cas uns valors totalment 

precisos. 

 

-! Hem suposat que durant el primer, el segon i el quart trimestre de l’any no hi ha turisme a 

Malgrat de Mar i que per tant l’energia i l’aigua emprada i els residus generats durant aquests 

mesos són únicament generats pels habitants de municipi. 

-! Hem suposat que els habitants de Malgrat de Mar consumeixen la mateixa quantitat d’energia 

i aigua i que també generen la mateixa quantitat de residus durant tot l’any. 

-! Pel que fa a residus només hem tingut en compte els municipals i els comercials assimilables 

a municipals. Hem utilitzat les dades de les següents fraccions: resta, orgànica, paper/cartó, 

envasos i vidre. De l’any 2010 no teníem dades de la fracció orgànica, així doncs hem 

considerat el mateix valor de fracció orgànica pels anys 2010 i 2011 per tal que el conjunt del 

gràfic prengui més sentit. 

-! Per simplificar l’estudi, en referència a l’energia, només hem tingut en compte l’energia 

elèctrica. D’aquesta manera no hem tingut en compte altres tipus d’energia com el gas natural 

o el butà. Aquesta decisió ens permet simplificar l’estudi sense posar en perill la veracitat dels 

resultats, ja que aquests es basen en la comparativa de dos fluxos i no en el valor dels fluxos 

en sí.  

-! Dins de l’energia elèctrica hem agafat els valors del sector terciari ja que aquest sector és el 

que es veu més clarament influenciat pel turisme i reflexa millor les conseqüències d’aquest. 
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-! En quant a aigua, degut a la informació que ens ha facilitat l’empresa Aigües de Malgrat, 

només hem pogut considerar els consums per habitant i turista trimestrals dels usos industrials 

i domèstics entre els anys 2013 i 2017. Només se'ns ha facilitat els valors de consum totals de 

cada any, i els percentatges de distribució per trimestre de l’any 2013 i ens van comentar que 

la distribució era més o menys homogènia per als anys següents. Per tant hem considerat 

doncs que la distribució per trimestre es manté constant per tots els anys estudiats.  

Hem comparat els valors de consum de energia i aigua i de generació de residus amb els valors de la 

mitjana d'aquests mateixos fluxos a nivell Europeu. D’aquesta manera hem pogut intuir si el turista, 

de forma general, consumeix una major quantitat d’aigua i energia i genera una major quantitat de 

residus quan està fent turisme a Malgrat de Mar que quan està al seu país d’origen. 

4.2.2. Comparació de consum per turista i consum per habitant de 
Malgrat: 
!
Comparació de les dades obtingudes en l’apartat anterior (consum per turista) amb el consum per 

habitant no estacionari de Malgrat. Determinació de la grandària de la diferencia de consums entre els 

dos models d’habitant. 

4.2.3. Càlcul de la petjada de carboni:  
 

Considerem que un indicador quantitatiu de l’impacte ambiental del turisme pot ser una aproximació 

a la petjada de carboni d’aquesta indústria. Per calcular la petjada ecològica i donar un valor en pes de 

CO2 dels fluxos anteriorment calculats, utilitzarem els següents factors de conversió: 

-! Energia elèctrica: Per calcular les emissions associades al consum elèctric, cal aplicar el 

factor d’emissió de CO2 anomenat “mix elèctric” (g de CO2/kWh), que representa les 

emissions associades de la generació elèctrica. El valor del “mix elèctric” recomanat per 

l’Oficina Catalana pel Canvi Climàtic (OCCC) per a la Península Ibèrica és de 392g 

CO2/Kwh. 

-! Residus: Per calcular les emissions associades a la generació de residus s’han diferenciat les 

tipologies de residu i s’han emprat aquests valors per a la conversió: 

1.! Vidre: 30,50g CO2/kg residu 

2.! Envasos: 120,09 g Co2/kg residu 

3.! Paper/Cartró: 56,41 g Co2/kg residu 

4.! FORM: 362,77 g CO2/kg residu 

5.! Resta: 640,91gCo2/kg residu 

Aquestes dades s’han extret de la Guia pràctica per al càlcul d'emissions de gasos 

d'efecte hivernacle de l'Oficina de Canvi Climàtic. 
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-! Aigua: per realitzar el càlcul de les emissions de CO2 associades al consum d’aigua hem 

utilitzat el valor estimat per l’Informe per el càlcul de les emissions de GEH derivades de 

cicle de l’aigua realitzat per l’Oficina de Canvi Climàtic.   

4.2.4. Establir una “ecotaxa”: 
!
A partir de les dades obtingudes al primer apartat hem assignat un valor econòmic a cada m3 d’aigua, 

a cada kWh d’energia i a cada Kg de residu que s’ha de gestionar, d’aquesta manera podem veure el 

valor econòmic que té la quantitat d’energia i d’aigua que empra i els residus que genera un turista. 

L’anomenarem “ecotaxa” econòmica, ja que per l’ajuntament en suposa un cost principalment 

econòmic. Els factors de conversió utilitzats per el càlcul de l’“ecotaxa” són els següents:  

•! Energia: Hem utilitzat el preu mitjà de mercat de la llum per la companyia Endesa que és de 

0,128476€/Kwh. 

•! Residus: Hem utilitzat el preu de tarifa establert per l’empresa Ecoembes per fracció envasos, 

cartró i vidre. El preu de gestió aproximat per la resta orgànica i altres tipus de residus ha 

estat calculat amb els valors de conversió del document “Modelos y costes en la gestión de 

residuos municipales” realitzat per la Fundacion del Congreso Nacional del Medio Ambiente:  

1.! Vidre: 0,0212 €/kg 

2.! Envasos: 0,35 €/kg 

3.! Paper/Cartró: 0,068 €/kg 

4.! FORM: 0,075 €/Kg 

5.! Resta: 0,052 €/kg 

•! Aigua: Hem utilitzat el preu de la factura del cànon de l’aigua que ens ha facilitat el càmping 

de Malgrat de Mar que és de  0,814 €/m3. 

 

També realitzarem els càlculs necessaris per establir el valor de l’“ecotaxa” ecològica. Aquesta 

segona “ecotaxa” es calcula igual que l’“ecotaxa” econòmica però s’afegeix el valor econòmic de la 

petjada ecològica del turisme. Per a realitzar el càlcul monetari de les emissions de CO2 associades a 

cada flux, hem utilitzat els valors establerts per l’empresa SENDECO2 (Sistema Europeo de 

Negociación de CO2). Aquests valors varien depenent de l’any tal i com podem veure a la taula 4.1.:   
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Taula 4.1. Preu de la tonelada de CO2 en funció de l’any.  
Font: SENDECO2. Elaboració pròpia 

 

Any € / Tn CO2 

2013 4,45 

2014 5,96 

2015 7,68 

2016 5,35 

2017 5,83 

 

Aquests càlculs permeten determinar si l’“ecotaxa” que l’ajuntament cobra actualment cobreix els 

costos de la recepció de turistes o no. És interessant realitzar una previsió de com pot evolucionar 

aquesta “ecotaxa” en el futur. 

4.3. Anàlisi qualitatiu: 
!
L’anàlisi qualitatiu pretén aportar la informació no empírica necessària per aconseguir una visió 

integral dels impactes del turisme a Malgrat de Mar i complementària a la visió obtinguda amb 

l’anàlisi quantitatiu. Les accions empreses en aquest anàlisis han estat l’anàlisi de la transformació del 

municipi al llarg dels anys i l’adquisició d’informació provinent de diferents campanyes de camp 

realitzades en el municipi.  

4.3.1. Enquestes:  
 

Un impacte qualitatiu sovint és difícil d’analitzar de forma totalment objectivitat. Per tal de reduir el 

marge d’error hem dut a terme almenys 260 enquestes a la població resident de Malgrat de Mar. El 

nombre d’enquestes necessàries l’hem extret a partir de la equació 4.4. explicada en aquest apartat. 

Aquestes enquestes permeten entendre les percepcions que poden tenir els residents de l’àrea d’estudi.  

Els termes emprats “temporada baixa” i “temporada alta” són aproximacions ja que s’han fet tres 

sortides de camp per recollir enquestes, amb tant de temps de marge entre una i altra com la logística 

del treball ha permès. No obstant, no hem de caure en l’error d’entendre “temporada no turística” i 

“temporada turística” al peu de la lletra, doncs els dies de les campanyes de camp no són 100% 

representatius dels conceptes a què els hem lligat. 

La primera sortida es va realitzar el 20 d’abril de 2018 i les dades recopilades es van classificar com a 

dades pertanyents a “temporada baixa”. Efectivament, el Passeig Marítim estava desert, i la gran 
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majoria dels negocis tancats. No hi havia ningú a la terrassa del càmping, i a les platges hi havia molt 

poques persones. La segona i tercera  sortida es van realitzar el 16 de maig i el 6 de juny, i s’hi va 

observar un canvi radical en les àrees turístiques, doncs tots els negocis estaven oberts, hi havia molt 

més tràfic, les terrasses disposaven totes d’altaveus amb música, i pels carrers hi circulava un flux 

continu de gent.  A les piscines d’hotels i càmpings ja hi havia turistes prenent el sol i banyant-se, i les 

platges de sorra no estaven a desbordar, però s’hi començava a veure activitat. 

Respecte al nucli urbà, no hi havien evidències tan palpables de l’arribada dels turistes.  

Primerament és necessari remarcar que la diferència entre una sortida i les altres dos és de menys d’un 

mes, en altres paraules, les dates en què les vam realitzar no són 100% representatives de “temporada 

alta” i temporada baixa”. Tanmateix, i donada la diferència en l’ambient del poble, es considera que el 

punt d’inflexió entre una temporada i l’altra és en algun moment entre les dues sortides. Els resultats, 

doncs, sí que es poden considerar parcialment representatius dels conceptes sota els quals s’engloben. 

Les enquestes, detallades a la taula 4.2., tenen l’objectiu d’obtenir informació sobre almenys tres 

impactes derivats de l’activitat turística de Malgrat de Mar: la contaminació acústica, la contaminació 

lumínica i la contaminació paisatgística. 

 

Càlcul de la mida de la mostra: Error d'estimació: 

 

En general, la informació que es recollirà seguirà una llei normal (Llei de Laplace-Gauss). Donat que 

la nostra població és finita, determinarem la mida de la mostra mitjançant l’equació 4.4.: 

 

 

 
Equació 4.4. Càlcul de la mida de la mostra 

on: 

n = mida de la mostra 

N = mida de la població 

α = el nivell de confiança escollit. 

Zα = valor de z (sent z una variable normal centrada i reduïda), que deixa fora de l'interval 

±zα una proporció α dels individus). 

p = proporció en què la variable estudiada que es dóna en la població. 

q = 1 - p 

e = error de l'estimació. 
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L'error d'estimació decreix en funció de la mida de la mostra i de les probabilitats en què es 

distribueix la característica a mesurar. Trobem l'error d'estimació a partir de l’equació 4.5.: 

 

 
Equació 4.5. Càlcul de la mida de la població. 

 

En l'aplicació de fórmules per al càlcul de la mida de la mostra, sol presentar el problema de 

determinar el valor de p (proporció en què la variable estudiada que es dóna en la població). Per la 

teoria de la probabilitat es coneix que la suma de probabilitats ha de ser igual a 1. En el cas que ens 

ocupa, només tenim dues probabilitats: que la variable a enquestar es doni en la població (probabilitat 

p) o que no es doni (probabilitat q). No tenim informació sobre cap de les dues variables, i del tema 

que volem realitzar l'entrevista no hi ha estudis estadístics anteriors a partir dels quals extreure una 

idea aproximada de p. En aquests casos s'assumeix una p i una q de 0,5 (Fernández de Pinedo, 1981). 

 
Com es pot observar a la figura 4.2., agafant uns valors de p i q de 0.5, a zα li correspon un valor de 

zα=1,96. 

 
 

Figura 4.2. Nivell de confiança i valors de zα 
Font: Fernández de Pinedo, 1981 

 

Càlcul de la mida de la mostra amb la l’equació 4.4: 

 

 
 

Mitjançant aquest procediment trobem que el nombre de persones a enquestar ha de ser de 130. 
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Taula 4.2. Fitxa tècnica de les enquestes 

Àmbit: Municipal 

Univers: Població local d'ambdós sexes de 16 anys i més. 

Mida de la mostra Dissenyada. 130 enquestes. Dos torns. 

Punts de mostreig Cinc localitzacions diferents dins del terme municipal. 

Procediment de 

mostreig 

Polietàpic, amb selecció de les unitats primàries de mostreig (punts de 

mostreig) de forma estratègica, i de les unitats últimes (individus) per 

rutes aleatòries i quotes de sexe i edat. 

Els qüestionaris s'han aplicat mitjançant intercepció personal a peu de 

carrer. 

Error mostral: 
7,383 x 10-3 

Data de realització 

Enquestes presencials:  

20/04/18 - “temporada baixa” 

 16/05/18 i 30/05/10 - “temporada alta” 

 

L’enquesta realitzada va ser la següent, mostrada a la figura 4.3.: 

Enquesta: 

1.! Considera que en època turística, degut a la llum dels comerços li costa més 

dormir? 

a.! Sí 

b.! No 

2.! Com valoraria l’impacte de la il·luminació extra dels comerços en època turística, 

en valors del 0 al 10 de indiferent a molt negatiu: 

____ 

3.! Considera que en època turística és més complicat desplaçar-se pel passeig turístic 

degut a un increment del tràfic? 

a.! Sí 

b.! No  

4.! Creu que degut al turisme el poble ha canviat d’aspecte o ha pogut canviar 
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d’aspecte al llarg dels anys? Com?: 

____ 

5.! Considera que en època turística, degut al soroll dels comerços li costa més dormir? 

a.! Sí 

b.! No 

6.! Com valoraria l’impacte del soroll derivat dels comerços en època turística, en 

valors del 0 al 10 d’indiferent a molt negatiu: 

____ 

7.! Considera que, a part del soroll, la il.luminació extra i els canvis en l’aspecte del 

poble, hi ha algun altre tipus d’impacte ha sigut promogut pel turisme? Quin? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________ 

 

8.! Establint una escala de prioritats, quins impactes considera més perjudicials? Del 1 

al 4, de més perjudicial a menys perjudicial: 

a.! ___ Impacte en l’aspecte del poble  

b.! ___ Impacte degut el soroll del comerços en època turística 

c.! ___ Impacte degut a l’il.luminació dels comerços en època turística 

d.! ___ Altre tipus d’impacte 

9.! Considera que l’Administració destina els recursos necessaris a gestionar aquest 

impactes? 

a.! Sí 

b.! No 

10.!Considera que un canvi en el tipus de turisme podria minimitzar els impactes abans 

esmentats? Quin/Quins? 

a.! Sí 

b.! No 

 

Figura 4.3. Model d’enquesta utilitzat per l’estudi qualitatiu. Elaboració pròpia 
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4.3.2.1. Contaminació paisatgística: 
 

Analitzar les transformacions del paisatge de Malgrat de Mar, centrant-nos en els impactes 

paisatgístics derivats del turisme.  

 

Les eines que hem emprat per a aquest estudi han estat:  

-! Utilització del programari de Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG) ArcGis 10.5.1 per 

tal de recopilar, organitzar i analitzar dades referenciades espacialment. 

-! Comparació d’ortofotos de diferents anys de la web de l’Institut Cartogràfic i Geològic de 

Catalunya on s’evidencia la trajectòria d’expansió del municipi i l’explosió de l’ús del seu 

sòl, així com els canvis en els usos d’aquest a causa del turisme. 

-! Realització d’enquestes a diferents perfils de població resident de Malgrat de Mar, doncs 

considerant que ells són els qui coneixen més en primera persona aquest impacte hem 

aprofitat les enquestes per extreure més informació sobre les transformacions del paisatge 

a causa del turisme. 

4.3.2.2. Contaminació lumínica: 

Determinar a partir d’enquestes com l’augment d’aquest tipus de contaminació a causa de les 

activitats d’oci destinades al turisme afecten la població. Donat que no disposem dels aparells 

necessaris per obtenir dades empíriques sobre contaminació lumínica, hem analitzat aquesta variable 

mitjançant enquestes.   

4.3.2.3. Contaminació acústica: 

La recopilació de dades sobre contaminació acústica s’ha realitzat de forma qualitativa i 
quantitativa. 
 

Respecte a la via qualitativa, com s’ha exposat anteriorment, hem efectuat enquestes a diferents 

perfils de població resident de Malgrat de Mar. Aquestes enquestes pretenen determinar en quina 

mesura la contaminació acústica del turisme afecta el municipi, i quins impactes suposa això. 

 

Respecte a la via quantitativa, hem executat dues campanyes per obtenir mesures de contaminació 

acústica, una campanya el 20 d’abril, quan l’afluència de turistes era menor, la vam repetir un mes 

més tard quan afluència de turistes era superior. Les mesures les hem pres utilitzant la taula 4.3. 

mostrada a continuació. Les mesures s’han realitzat als mateixos llocs i hores en dos dies diferents per 

tal de poder comparar-les. L’instrument utilitzat per efectuar les mesures ha estat un sonòmetre, 

descrit a la taula 4.4., prestat per la Universitat Autònoma de Barcelona. 
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Taula 4.3. Plantilla empleada per anar al camp a recollir les de contaminació acústica. 

LLOC COORDANADES HORA dB Temp. Baixa dB Temp. Alta 

Passeig Marítim (L1)   11:00     

Passeig Marítim (L2)  11:00   

Passeig Marítim (L1)   15:00     

Passeig Marítim (L2)  15:00   

Passeig Marítim (L1)   19:00     

Passeig Marítim (L2)  19:00   

Passeig Marítim (L1)   23:00     

Passeig Marítim (L2)  23:00   

Plaça de Josep 

Anselm Clavé 

  12:00     

Plaça de Josep 

Anselm Clavé 

  16:00     

Plaça de Josep 

Anselm Clavé 

  20:00     

L’Astillero   13:00     

L’Astillero   17:00     

L’Astillero   21:00     

Càmping   14:00     

Càmping   18:00     
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Taula 4.4. Fitxa tècnica del sonòmetre utilitzat en les mesures d’impacte acústic 

FITXA TÈCNICA DE MATERIAL 

Fotografia: 

 
 

Aparell: Sonòmetre. 

Descripció general de l’aparell 

Normes aplicables: IEC61672-1: 2002 Classe 2; IEC60651: 1979 

Tipus 2; ANSI S1.4:1983 Tipus 2. 

Precisió (± dB) ± 1,4 dB (sota condicions de referència). 

Escala de freqüència 31.5 Hz a 8 kHz. 

Temps de resposta Ràpid (125 ms) i lent (1 segon). 

Escala de medició 30 a 80 dB, 50 a 100 dB, 80 a 130 dB i escala 

automàtica (30 a 130 dB). 

Memòria  20.000 registres amb data i hora. 

Font d’energia: Bateria 9V o adaptador 12V/1a CA. 

Tipus de micròfon ½” condensador electret. 

Desconnexió automàtica Després aproximadament de 15 minuts 

d’inactivitat amb desactivació programada. 
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Vida de la bateria 30 hores (aproximadament) 

Dimensions 278 x 76 x 50 mm 

Pes 350 g 

Funció o ús: 

Els sonòmetres són instruments de mesura que serveixen per mesurar nivells de pressió sonora. 

Concretament, mesuren el nivell de soroll que existeix en un determinat lloc i en un moment donat. 

La unitat amb la qual treballen són els decibels (dB).  

Funcionen a partir d’un transductor, un dispositiu que transforma els senyals acústics (pressió 

sonora) en senyals elèctrics proporcionals als primers. Els senyals elèctrics són processats dins del 

mateix equip a fi d’obtenir les dades en temps real en un dispositiu de presentació de resultats o 

pantalla, o bé per emmagatzemar-los o transmetre’ls a un altre dispositiu. 

4.4. Millores: 
Seguint la metodologia del treball, hem obtingut dues classes de resultats. Uns seran els resultats de 

l’anàlisi quantitatiu, que hem plasmat de forma objectiva utilitzant taules, gràfics, esquemes i altres 

mètodes de representació de dades. L’altra classe de resultats ha estat la provinent de la part 

qualitativa, que reflectirà una diagnosi extreta a partir del treball de camp que s’ha realitzat al 

municipi mitjançant les enquestes i l’estudi de l’evolució paisatgística.  

Arribats a aquest punt, les correlacions existents entre els resultats són la base a partir de la que s’han 

extret les conclusions i les propostes de millora. Aquestes propostes de millora s’han formulat amb 

l’objectiu de minimitzar l’impacte ambiental del turisme. 

 

Les propostes de millora s’han realitzat mitjançant fitxes que faciliten la comprensió. Els diferents 

apartats defineixen els aspectes que les caracteritzen (Estratègia, programa, acció, objectiu, 

descripció, prioritat, agents implicats, beneficis i indicadors de seguiment).  

 

 

 

 

 

 

 

 



! 60!

 

 

 

5. RESULTATS I 
DISCUSSIÓ: 
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5.1. Anàlisi quantitatiu: 
En aquest apartat presentarem els resultats de la part quantitativa del projecte. 

5.1.1. Estudi de l’efecte del turisme: 
 

A partir de les equacions 4.1., 4.2. i 4.3 hem obtingut una sèrie de resultats que exposarem a 

continuació. 

5.1.1.1. Aigua 

La figura 5.1. mostra l’evolució del consum d’aigua diària dels turistes de Malgrat de Mar durant els 

anys 2013 fins el 2017. Com es pot observar el consum d’aigua presenta un descens entre els anys 

2013 i 2014 on en aquest últim trobem el consum més baix de tots els anys estudiats, que és de 0,33 

m3/turista*dia. Seguidament al 2015 es dona un augment del consum fins arribar als  0,36 

m3/habitant*dia. Finalment, després de passar per aquest pic en el consum, durant els anys 2016 i 

2017 el consum es manté constant amb un valor  de 0,34 m3. Si comparem l’evolució d’aquest 

consum del turisme amb el consum mig donat a Europa veiem que, tot i que del consum europeu 

només tenim dades del 2017, el consum turístic és quasi tres cops superior. Això ens podria indicar 

que els turistes consumeixen una quantitat d’aigua més elevada quan estan a Malgrat de Mar que al 

seus països d’origen. 

 
Figura 5.1. Consum d’aigua (m3/persona*dia) dels turistes de Malgrat de Mar i de la mitjana de la població 

Europea. Font dades:  Europe’s water in figures, 2017. Elaboració Pròpia 
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5.1.1.2. Energia: 
 

La figura 5.2. mostra l’evolució del consum elèctric (Kwh) per persona i dia dels turistes de Malgrat 

de Mar durant els últims anys. Com es pot observar el consum energètic ha augmentat 

considerablement des de l’any 2010 passant d’aproximadament 6 Kwh/turista*dia l’any 2010 a 

gairebé 8  Kwh/turista*dia al 2017. Per altra banda, podem veure que la tendència europea pel que fa 

al consum energètic té una tendència completament diferent a la dels turistes a Malgrat de Mar. 

Podem observar que, a nivell europeu, la tendència, com a mínim entre el 2010 i el 2014, és de reduir 

aquest consum. Podem considerar, doncs, que els turistes consumeixen més durant la seva estada a 

Malgrat de Mar que al seu país d’origen, i que aquesta tendència sembla que s’està accentuant. 

Especificar, però, que no hem considerat el consum energètic total per càpita europeu, sinó que hem 

suprimir el percentatge d’aquest consum derivat del transport i de la industria, ja que considerem que 

a Malgrat de Mar els turistes no consumeixen pràcticament aquest tipus d’energia. Aquesta energia, 

segons l’Idescat, és un 59% de l’energia total. 

 

 
Figura 5.2. Consum energètic (Kw/h/persona*dia) dels turistes de Malgrat de Mar i de la mitjana de la població 

Europea. Font dades: Idescat. Elaboració Pròpia 

5.1.1.3. Residus: 
!
Tal com podem veure a a figura 5.3., la generació de residus dels turistes de Malgrat de Mar no 

sembla tenir una tendència determinada. El pic observat l’any 2015 ve donat per una disminució no 

habitual durant el primer trimestre de l’any de la generació de residus de la fracció orgànica 
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acompanyat d’un augment, força superior al dels altres anys, de la generació d’aquesta mateixa 

fracció al tercer trimestre. Això provoca que, a causa de la metodologia que hem empleat, la quantitat 

de residus generats pel turisme ens doni un valor molt superior a la resta d’anys. Si comparem els 

residus generats pels turistes amb la mitjana de residus generats a nivell europeu podem detectar que 

de forma general, exceptuant l’any 2011, que el turisme de Malgrat de Mar genera una quantitat més 

elevada de residus que la mitjana Europea. Això ens podria indicar que els turistes, durant la seva 

estada a Malgrat de Mar generen més residus que en els seus països d’origen. 

 

 
Figura 5.3. Generació de residus (Kg/persona*dia) dels turistes de Malgrat de Mar i de la mitjana de la població 

Europea. Font dades: Idescat. Elaboració Pròpia 
 

5.1.2. Comparació de consum per turista i consum per habitant de 
Malgrat: 

5.1.2.1. Aigua: 
!
Com es pot observar a la figura 5.4 el consum d’aigua (en m3) dels turistes és superior al consum 

d’aigua dels habitants de Malgrat de Mar. La diferència entre el consum per turista i per habitant de 

Malgrat s’ha mantingut constant en els anys estudiats. Malgrat de Mar es caracteritza per un turisme 

de sol i platja, oferint oci al voltant d’aquest model turístic com hotels amb piscina i una varietat de 

restaurants, bars i clubs d’oci nocturn. Tot el consum generat per aquests establiments a més del 

generat per els turistes en el seu dia a dia, repercuteix en que el consum per turista sigui major al d’un 



! 64!

habitant. A la vegada, si ho comparem amb el consum mitjà a Catalunya podem observar com el 

consum a Malgrat de Mar és menor. 

 

 
Figura 5.4. Representació gràfica del consum d’aigua (m3/persona*dia) tant dels habitants com dels turistes de 

Malgrat de Mar. 

5.1.2.2. Energia: 
 

Com es pot observar a la figura 5.5 el consum elèctric (en Kwh) dels turistes és força superior al 

consum elèctric dels habitants de Malgrat de Mar. D'altra banda, la diferència entre el consum 

energètic per turista i per habitant de Malgrat ha anat creixent en els últims anys a causa d’un augment 

important en el consum energètic per turista i una lleugera disminució en el consum energètic per 

habitant de Malgrat. Si observem les tendències a nivell català i espanyol podem observar que 

aquestes segueixen tendències molt similars a les dels habitants de Malgrat de Mar i diferint, també, 

de la tendència del Turistes. A partir d’aquestes dades podríem dir que a nivell local s’està reduint el 

consum d’energia però a nivell turístic aquest està augmentant. 
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Figura 5.5. Representació gràfica del consum elèctric (Kwh/per·dia) tant dels habitants com dels turistes de 

Malgrat de Mar. Elaboració pròpia.  

5.1.2.3. Residus: 
!
Tal com podem veure a la figura 5.6. la quantitat de residus generada pels turistes és superior a la 

generada pels habitants del municipi. A la vegada, tot i que no de forma constant, podem intuir una 

disminució de la generació de residus per part dels habitants des de l’any 2010 fins el 2013 on després 

es dona un augment progressiu de la generació de residus que finalment es manté a l’any 2017. Si 

observem la generació de residus a nivell català i espanyol veiem que en el primer cas la quantitat 

generada està per sobre de la que generen el habitant del Municipi de Malgrat de Mar, exceptuant els 

últims anys on la tendència sembla indicar que la generació de residus per part del habitants de 

Malgrat de Mar supera la del conjunt català. Per altra banda la generació de residus a l’estat espanyol 

es troba generalment per sota de la generació a Catalunya  del habitants de Malgrat de Mar, 

exceptuant l’any 2013 on els valors de residus generats pels habitants de Malgrat de Mar i a nivell 

espanyol sembla coincidir. 
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Figura 5.6. Representació gràfica de la generació de residus (Kg/per·dia) tant dels habitants com dels turistes de 

Malgrat de Mar. Font dades: Consorci Per Al Tractament De Residus Sòlids Urbans Del Maresme. 

5.1.3. Càlcul de la petjada de carboni:  
!
A la figura 5.7 podem observar l’evolució de la petjada de carboni total associada als tres fluxos 

estudiats, aigua, energia i generació de residus, per part dels turistes i dels habitants de Malgrat de 

Mar. Com es pot observar, les emissions per turista són força superiors a les emissions per habitant. 

D’aquesta manera, les emissions per turista fluctuen entre 3,5 i 4,1 Kg CO2/persona*dia 

aproximadament mentre que les emissions per habitant ronden els 2,5 Kg CO2/persona*dia. De 

mitjana en els últims cinc anys, les emissions per turista han sigut, aproximadament 1,67 vegades 

superiors a les emissions per habitant de Malgrat de Mar. 
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Figura 5.7. Representació gràfica de la petjada de carboni total (Kg CO2/per·dia) resultant dels tres fluxos 

estudiats, tant dels habitants com dels turistes de Malgrat de Mar. Elaboració pròpia. 

5.1.4. Establir una “ecotaxa”: 
!
Tot seguit es mostren els resultats obtinguts del al càlcul d’una “ecotaxa” econòmica per cobrir les 

despeses generades pel consum d’aigua, energia i la generació de residus per part dels turistes de 

Malgrat de Mar. D’altra banda també es mostraran els resultats del càlcul d’una “ecotaxa” ecològica 

que també té en compte el preu de les emissions de CO2 dels tres fluxos analitzats.  

5.1.4.1. “Ecotaxa” econòmica: 
 

La taula 5.1 mostra els valors de l’“ecotaxa” turística relativa als tres fluxos estudiats així com 

l’“ecotaxa” total de l’any 2013 a 2017.  

 

 

 

 

 



! 68!

Taula 5.1. Taula que mostra els valors de l’“ecotaxa” econòmica a Malgrat de Mar al llarg del temps. 

Elaboració pròpia. 

 €/persona*dia 

Any “Ecotaxa” Residus “Ecotaxa” Energia “Ecotaxa” Aigua “Ecotaxa” Total 

2013 0,097 0,945 0,108 1,151 

2014 0,098 0,840 0,104 1,043 

2015 0,119 1,009 0,115 1,244 

2016 0,095 0,894 0,108 1,099 

2017 0,104 1,000 0,108 1,213 

 

5.1.4.2. “Ecotaxa” ecològica: 
!
La figura 5.8. l’evolució de l’“ecotaxa”  econòmica i l’“ecotaxa”  ecològica al municipi de Malgrat de 

Mar durant els últims 5 anys, de 2013 a 2017. Com es pot observar els valors de les dues “ecotaxes” 

són força similars essent l’“ecotaxa”  ecològica sempre una mica superior. El fet de que la diferència 

entre les dues “ecotaxes” sigui tant petit ve donat pel fet de que el preu de mercat del CO2 és força 

baix, aproximadament 0,005 €/Kg CO2, i per tant el valor econòmic de les emissions associades als fluxos 

d’energia, aigua i generació de residus és baix respecte al valor econòmic de mercat dels mateixos fluxos. 

D’altra banda, malgrat les fluctuacions entre els diferents anys, es pot intuir com ambdues “ecotaxes” 

tendeixen a augmentar lleugerament amb el temps allunyant-se de la “ecotaxa” imposada actualment 

a Malgrat de Mar de 1 € /persona*dia. Tot i que pugui semblar que la diferència entre l’“ecotaxa”  

actual i les calculades no és gaire gran cal valorar que Malgrat rep aproximadament uns 7500 turistes 

per dia, si es té en compte que la temporada alta dura tres mesos augmentar 10 cèntim l’“ecotaxa”  

implicaria una recaudació per part de l’Ajuntament d’aproximadament 70.000 euros l’any. 
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Figura 5.8. Representació gràfica de l’“ecotaxa” ecològica (Kg CO2/persona*dia). Font: Ajuntament de 

Malgrat de Mar. Elaboració pròpia. 

5.2. Anàlisi qualitatiu:  

5.2.1. Estudi de l’evolució del municipi: 
 

La figura 5.9. permet veure l’evolució del municipi. El creixement de la zona hotelera, la zona de 

càmpings així com el nucli urbà del municipi.  
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Figura 5.9. Mapa de l’evolució territorial de Malgrat de Mar. Font: ICGC.  Elaboració pròpia. 
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Podem veure amb el mapa i gràcies a la informació històrica de Malgrat de Mar, que l’augment de 

construcció d’hotels i càmpings es va produir sobretot als anys 60 i s’ha mantingut en l’actualitat. El 

territori destaca per l’especialització funcional. En efecte, ni l’activitat industrial ni l’activitat turística 

s’han superposat a la vila tradicional.  

 

Els anys 60 suposen pel municipi de Malgrat de Mar, la construcció d’hotels i càmpings. El 

ressorgiment de l’activitat industrial així com el turisme es troben en l’origen d’una segona onada 

migratòria, principalment d’origen andalús, que arriba a Malgrat per a treballar-hi. Els hotels es 

construeixen fonamentalment a l’altre cantó de la riera, establint una clara separació entre la vila 

tradicional i la vila turística, sobretot tenint en compte la manca d’infraestructures com ponts per 

creuar la riera.   

 

El cap de la policia local afirma que abans de l’any 2000 el turisme era molt més extens i important en 

el municipi. Predominaven les classes d’alt poder adquisitiu procedents d’Alemanya, que venien en 

cotxe particular. Explica també que amb l’arribada de les línies aèries de baix cost el turisme va 

canviar cap a un turisme de poder adquisitiu normal. 

 

Fent referència als objectius de qualitat paisatgística esmentats anteriorment en els antecedents, 

podem destacar aspectes que no es compleixen i d’altres els quals l’Ajuntament dedica grans esforços 

per a millorar-los. La fragmentació del territori, l’harmonia i la singularitat del paisatge són aspectes 

que l’Ajuntament està treballant curosament. S’han citat anteriorment en els antecedents els diferents 

plans i projectes que es  duen a terme per a potenciar un turisme alternatiu. 

 

Tenint en compte aquests objectius podríem dir que existeix un impacte paisatgístic, ja que el turisme 

no s’ha integrat en el municipi.  

          

Tot i aquest augment d’hotels i càmpings en el poble, els habitants de Malgrat de Mar no defineixen 

aquest creixement com a impacte paisatgístic. Segons les enquestes realitzades al municipi, el sentir 

general de la població és que el creixement no ha afectat la identitat de la vila. Els resultats de les 

enquestes mostren que degut a la segregació de les activitats del municipi s’ha produït una fractura 

tant social com geogràfica. Actualment, hi ha poca participació dels turistes en la vida del poble.  

 

De manera qualitativa, dels 263 enquestats, un 74,14% afirma que degut al turisme els voltants del 

nucli antic del poble han canviat d’aspecte al llarg dels anys. Cal esmentar també, que dels 263 

enquestats, el 87,45% de la mostra afirma que en època turística és més difícil desplaçar-se en cotxe 

pel passeig marítim. Les respostes de les enquestes (77,95%) recolzen que potenciar o incentivar un 
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altre tipus de turisme ajudaria a minimitzar l’impacte d’aquest. La mostra enquestada també han 

destacat els esforços de l’Ajuntament per a millorar i evitar els impactes derivats del turisme 

(81,75%).  

5.2.2. Enquestes a la població local: 
 

De les 263 enquestes realitzades: 

-! 263 van ser respostes presencialment el 20 d'Abril, 16 de Maig i el 15 de Juny coincidint amb 

una època de temporada baixa.  

Les enquestes van haver de ser modificades durant la campanya de camp degut a que les respostes 

sovint es repetien o estaven mal formulades. Les respostes dels enquestats donen suport als objectius 

d’aquest estudi.  

5.2.2.1. Resultats contaminació acústica:  
!
A la taula 5.2. estan resumits els resultats de les dues campanyes de camp realitzades el 20 d’abril de 

2018, considerat com un moment de temporada baixa, i el 16 de maig del mateix any, considerat un 

moment de temporada alta.  

 

Taula 5.2. Resultats de les sortides de camp en contaminació acústica.. 

LLOC COORDANADES HORA dB Temp. Baixa dB Temp. Alta 

Passeig Marítim 

Localització 1 

41º38’18.98”N 

2º43’58.60”E  

11:00  63 59 

Passeig Marítim 

Localització 2 

Botiga 

41º38’22.33”N 

2º44’07.14”E  

11:00 57 

 

61 

Passeig Marítim 

Localització 1 

Terrassa 

41º38’18.98”N 

2º43’58.60”E 

15:00 58 63 

Passeig Marítim 

Localització 2 

41º38’22.33”N 

2º44’07.14”E  

15:00 56,5 64 

Passeig Marítim 41º38’18.98”N 19:00 65  65 
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Localització 1 2º43’58.60”E  

Passeig Marítim 

Localització 2 

41º38’22.33”N 

2º44’07.14”E  

19:00 60 61 

Passeig Marítim 

Localització 1 

41º38’18.98”N 

2º43’58.60”E  

23:00  70 78 

Passeig Marítim 

Localització 2 

41º38’22.33”N 

2º44’07.14”E  

23:00 65 72 

Plaça de Josep 

Anselm Clavé 

41º38’51.84”N 

2º44’27.05”E   

12:00 43  53 

Plaça de Josep 

Anselm Clavé 

41º38’51.84”N 

2º44’27.05”E    

16:00  44 56 

Plaça de Josep 

Anselm Clavé 

41º38’51.84”N 

2º44’27.05”E    

20:00  42 55 

L’Astillero 41º38’22.68”N 

2º44’14.57”E  

13:00  42,1 45 

L’Astillero 41º38’22.68”N 

2º44’14.57”E   

17:00 44  51 

L’Astillero 41º38’22.68”N 

2º44’14.57”E   

21:00  43 41,5 

Càmping  41º38’50.69”N 

2º45’55.73”E 

14:00  48  57 

Càmping  41º38’50.69”N 

2º45’55.73”E 

18:00  46,2 52 

 

 

Amb la finalitat d'entendre millor la taula 5.2, procedirem a presentar els resultats en diferents gràfics 

comparatius per donar diferents punts de vista a les dades recollides. 
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Les dades reflectides en la figura 5.10., ens confirmen que els emplaçaments de mostra del Passeig 

Marítim són els que tenen uns rangs de soroll més elevats, i en conseqüència, són els més susceptibles 

a crear molèsties degut a la contaminació acústica. No obstant, els valors més alts de contaminació 

acústica mesurats al Passeig Marítim no són molt elevats, doncs podem trobar aquests mateixos valors 

i de més elevats en la majoria de carrers amb més de dues vies de trànsit.  

El turisme de Malgrat de Mar és força silenciós, obtenim els mateixos valors en temporada alta com 

en temporada baixa en els emplaçaments turístics. El soroll mesurat provenia majoritàriament de la 

xarxa viària.  

Seguidament, els tres altres emplaçaments, la Plaça Josep Anselm Clavé, la platja de l’Astillero i el 

càmping,, hi observem uns valors acústics menys intensos, amb un lleuger increment del soroll 

ambient durant la temporada alta. 

 

 
Figura 5.10. Comparativa de l’augment de la mitjana de decibels en els diferents llocs de mostra 

 

En el gràfic de la figura 5.11., tenim una visió ampliada de la diferència de decibels mesurats entre 

temporada alta i temporada baixa.  

 

La localització de la plaça de Josep Anselm Clavé és on s’ha mesurat el major increment de soroll, 

tant el clima com els esforços de l’Ajuntament per a peatonalitzar el centre del municipi són els 

motius d’aquest increment mesurat.  
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Figura 5.11. Gràfic comparatiu de l'increment de soroll ambient en les diferents localitzacions de 

mostreig de Malgrat de Mar 

 

La platja de l’Astillero és l'emplaçament que menys increment de contaminació acústica denota. Es va 

escollir aquest emplaçament per la proximitat a una guingueta, però durant les dues campanyes de 

camp aquesta estava tancat. En la segona sortida però, hi vam constatar alguns turistes a prop, però la 

raó principal de l'augment de decibels fou degut a unes obres properes a l'emplaçament de mostreig. 

 

Respecte a les dades obtingudes al càmping, vam poder observar una marcada diferència en l'ambient 

proper al punt de mostreig, situat entre la terrassa del restaurant i la piscina, zona de força passatge i 

afluència. La diferència és deguda a una major quantitat de gent, durant la segona campanya de 

mostreig. La terrassa del bar estava força plena i la piscina havia estat netejada i adequada i fins i tot 

hi havia gent banyant-s’hi.  

 

Tal com hem vist en els antecedents, segons l’Organització Mundial de la Salut els resultats obtinguts 

en la campanya de mostreig als dos emplaçaments situats al Passeig Marítim demostren que són l'únic 

emplaçament amb un potencial risc per a la salut humana degut a la contaminació acústica. Els valors 

acústics en aquesta localització oscil·len entre els nivells classificats com "ambient poc sorollós" i 

"ambient sorollós", i sobrepassen amb escreix el límit recomanat de 55 dB durant el dia. 

 

Pel que fa als altres emplaçaments, els valors obtinguts no indiquen un potencial risc per a l'oïda 

humana, i els podríem comparar amb els nivells de so d'una biblioteca o d'un despatx tranquil, sense 

arribar al nivell de soroll d'una conversa. 
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Cal destacar que les dades que s’han tractat fins ara han estat les mesures i els percentatges d’augment 

d’aquestes entre les mesures realitzades en temporada alta i baixa. A continuació, a la figura 5.12. 

exposarem els resultats obtinguts en funció de les hores de mostreig: 
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Figura 5.12.. Gràfics que mostren l'evolució del soroll ambiental de les diferents localitzacions en 

funció del temps (hora del dia):  

 

Els gràfics de la figura 5.12. denoten una lleugera tendència a la disminució del soroll a mesura que es 

fa fosc, excepte els casos dels dos emplaçaments del Passeig Marítim.  

A la localització 1 del Passeig Marítim (terrassa d’un restaurant), la mesura presa ja entrada la nit 

arriba al nivell de 78 dB, quasi el doble del que l'OMS recomana. En la Localització 2 del Passeig 

Marítim, la mesura presa a les 23:00 obté 72 dB (botiga), altra vegada un nivell molt per sobre dels 40 

dB nocturns recomanats per l'OMS. 
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Respecte als valors obtinguts en la Plaça Josep Anselm Clavé, la platja de l'Astillero i el càmping, en 

els tres casos no existeix risc auditiu per la salut humana, ja que els decibels màxims entren dins els 

límits de tolerància de la salut humana. 

Referent a les enquestes, el 96,19% dels enquestats afirma que en època turística no li costa dormir a 

la nit a causa del soroll del carrer. Les diferències entre respostes ja siguin en temporada alta o baixa  

són paupèrrimes. 

5.3.2.2. Resultats contaminació lumínica: 
 

El 100% dels enquestats afirma que en època turística no té molèsties per dormir degut a la llum dels 

comerços, terrasses de restaurants… entre d’altres. De les 263 persones enquestades, ningú va afirmar 

que la contaminació lumínica a causa del turisme fos una molèstia.  

Aquest estudi no compta amb un anàlisi quantitatiu de la contaminació lumínica. Però segons el 

Departament de Sostenibilitat i del Territori el cel del municipi de Malgrat de Mar no pot ser 

considerat de qualitat, ja que no s’observa la Via Làctia i pateix una contaminació lumínica degut a 

l’excés d’il·luminació artificial sobretot a la zona turística del municipi.  

5.3.2.3. Resultats d’altres impactes: 
Amb les respostes obtingudes en les enquestes en el municipi s’han comentat un seguit d’impactes 

derivats del turisme:  

 

-! Un 4,94% de la mostra coincideix en què el turisme té un impacte considerable en els preus 

del sòl i dels habitatges (preus de lloguer molt baixos). 

-! Un 8,74% de la mostra han destacat un augment del vandalisme i de la inseguretat ciutadana 

al carrer. 

-! Un 20,15% de la mostra considera impacte del turisme els contractes de treball temporal i la 

precarietat laboral que aquests comporten. 

-! Un 3,7% de la mostra denuncia un impacte del turisme en la “difusió d’imatges estereotipades 

del municipi”. 

-! Un 1,14% de la mostra afirma que un dels impactes del turisme és el “turisme sexual”. 
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6. CONCLUSIONS 
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Després d’analitzar les dades referents als consums dels fluxos d’aigua, energia i residus per part dels 

turistes i els habitants de Malgrat de Mar i de realitzar els càlculs de la petjada de carboni dels tres 

fluxos, podem concloure que l’impacte ambiental del turisme en termes d’emissions de CO2 és força 

important. Si analitzem la petjada de carboni total produïda pels fluxos d’aigua energia i generació de 

residus podem observar que, de mitjana, les emissions per turista son 1,67 cops superiors a les 

emissions per habitant de Malgrat de Mar, essent de  3,851 kg CO2/turista*dia i de 2,303 kg 

CO2/habitant*dia. A més podem observar que el flux que aporta un percentatge major a la petjada de 

carboni total és el flux d’energia amb un 74,62%, seguit de la generació de residus amb un 21,92% i 

l’aigua amb un 3,45%. 

 

D’altra banda si analitzem de manera individual els tres fluxos, podem comprovar que en el cas del 

flux d’aigua i d’energia, la petjada de carboni associada al turisme és aproximadament el doble que la 

petjada de carboni associada els habitants del municipi, essent 0,133 kg CO2/persona*dia i 0,067 kg 

CO2/persona*dia respectivament pel que fa a aigua i  3,05 kg CO2/persona*dia i 1,5  kg 

CO2/persona*dia respectivament en el cas de l’energia. En el cas del flux de residus, la petjada de 

carboni associada al turisme i la petjada de carboni associada als habitants de Malgrat no presenta una 

diferència tan gran essent de 0,86 kg CO2/turista*dia i de 0,73 kg CO2/habitant*dia en l’any 2017. 

 

Pel que fa als càlculs per determinar una “ecotaxa” per poder-la comparar amb la taxa turística 

establerta actualment a Malgrat, podem concloure que la taxa turística establerta actualment al 

municipi de Malgrat de Mar no satisfà en la seva totalitat a les despeses generades pel turisme en 

termes de consum d’energia, aigua i generació de residus. Com hem pogut comprovar, les mitjanes de 

l’“ecotaxa”  econòmica i l’“ecotaxa”  ecològica durant els anys estudiats han estat de 1,15 

€/turista*dia i 1,17 €/turista*dia respectivament i la taxa turística establerta actualment es de 1 

€/turista*dia. Tot i ser una diferència poc significativa, a la llarga no ho és tant ja que al no aplicar la 

diferència amb l’“ecotaxa”  ecològica en un any suposa una pèrdua de uns 103950€ i per tan en deu 

anys més d’un milió d’euros. 

 

A partir de les dades obtingudes en les dues sortides de camp podem extreure informació útil per 

agafar una perspectiva més àmplia de les dinàmiques territorials del municipi. 

Per una banda, hem pogut constatar en primera persona la dualitat del territori. La segregació del 

turisme en un determinat espai és una evidència, i que els turistes no surten gaire sovint d'aquesta 

bombolla també. El casc antic del municipi de Malgrat de Mar sembla indistingible de qualsevol altre 

municipi de Catalunya sense turisme. Els carrers, places i parcs estan dissenyats pels habitants locals, 

mantenen la identitat d'un poble tradicional, i no hi ha cap rastre que ens indiqui que a pocs 

quilòmetres existeix un emplaçament turístic de grans dimensions. És per aquest motiu i pels resultats 



! 81!

de les enquestes realitzades que no podem parlar d’impacte paisatgístic en el municipi però si de 

contaminació paisatgística.  

A efectes pràctics, aquesta dualitat en el territori obté determinats avantatges pels habitants, els quals 

han quedat plasmats en les entrevistes a peu de carrer. La població local sembla estar d'acord en el fet 

que el turisme no causa gairebé cap tipus de molèstia en la seva rutina diària, ja que es mantenen 

aïllats en uns enclavaments determinats fora del municipi. Les enquestes no denoten cap tipus 

d’impacte lumínic o acústic però les mesures realitzades i les pròpies definicions d’aquests termes si 

que ho defineixen com a contaminació.   

Quelcom a destacar és l'absència del fenomen de "parc temàtic" que caracteritza nombrosos municipis 

turístics de la costa litoral catalana. Així com Canet de Mar o Blanes, on existeix una clara intrusió del 

turisme en la vila tradicional, comencen a aflorar els establiments turístics als carrers i a mesura que el 

poble es ven a aquest nou motor econòmic perd la identitat que el caracteritza. Malgrat de Mar limita 

el "parc temàtic" dins del Passeig Marítim i les zones properes, i aquest no s'extrapola a la resta del 

municipi. Aquest fet manté la vila original i li aporta una autenticitat que potencia un turisme 

alternatiu. 

 

 

La interacció turista-habitant és gairebé inexistent, a excepció d'aquells habitants que treballen en 

l'àrea turística. Així doncs, el model de segregació turística de Malgrat de Mar sembla que evita 

problemes de molèsties paisatgístiques, acústiques i lumíniques, entre d'altres. Un clar indicador és el 

testimoni del cap de la policia de Malgrat, qui ens va confirmar que les denúncies per soroll durant la 

nit són majoritàriament degudes a gossos del veïnat que borden. És important remarcar que tot i la 

dualitat en el territori, el turisme en si és força silenciós. Les mesures acústiques demostren que un 

augment dels turistes no afecta massa al soroll ambient, i els testimonis de les entrevistes ens afirmen 

que el soroll en el Passeig Marítim a la nit en temporada alta no és eixordador, i acaba relativament 

d'hora. Es podria concloure que sí que existeix contaminació acústica en les zones turístiques, però 

que aquesta no provoca impacte en la població local. 

 

Volem especificar que el turisme actual de Malgrat de Mar es caracteritza per tenir un poder 

adquisitiu mitjà. Nombrosos propietaris d'establiments del municipi estan d'acord en què l'atracció 

d'un turisme de més alt poder adquisitiu milloraria molt l'economia local. En conseqüència, una 

millora de la imatge i la diversificació de l’oferta podria provocar l'arribada de turistes més adinerats i 

un tipus de turisme atret per diferents activitats. Actualment l’administració està treballant en aquesta 

línia, doncs pretén remodelar el Passeig Marítim, i està engegant activitats destinades a un turisme 

més familiar, com el projecte de les mines de Can Palomeres. 
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7. MILLORES  
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La bona gestió del turisme implica bones pràctiques en diversos camps dels quals l'administració en té 

competències. Com ja hem constatat en aquest Treball de Fi de Grau, el turisme de Malgrat de Mar és 

força singular, doncs està aïllat en un territori concret, fenomen que pot ser entès com un avantatge a 

l'hora d'aplicar millores en la seva gestió. Les millores que proposem tenen a veure amb la gestió de 

l'aigua, els residus, l'energia, i els impactes acústic i paisatgístic. 

 

En referència a l'impacte lumínic, hem considerat que no disposem de suficients evidències de que 

aquest existeixi com per proposar que diners públics s'inverteixin en un impacte que encara està per 

investigar. Tanmateix, deixem constància d'unes premisses elaborades per l'Ajuntament de Barcelona 

que fan referència a la pal·liació de la contaminació acústica. 

En referència a la contaminació paisatgística, no proposem fitxes de millora amb accions concretes, 

sinó que mostrem unes primeres vies per on començar a treballar el tema. La contaminació 

paisatgística és una problemàtica difícil d'abordar, doncs hi prenen partit elements tant subjectius com 

la percepció artística del paisatge, o les emocions que aquest transmet. També hi prenen partit 

elements tècnics, i és a partir dels quals que proposem que s'estudiï aquesta contaminació. La 

informació ha estat extreta de la Diputació de Barcelona. 

7.1. Millores en contaminació paisatgística 

 

En relació a la contaminació paisatgística, cal considerar que tot el paisatge està dotat de valors, 

independentment del fet que aquests tinguin una protecció legal. També es pot parlar de valors 

potencials o passats del paisatge, sempre que l’actuació pugui contribuir a  assolir-los o a dificultar-ne 

l’aparició. Seguidament es presenten diferents propostes de millora per a la contaminació 

paisatgística.           

    

Els Estudis d’Impacte i Integració Paisatgística (EIIP) són un document tècnic que té per finalitat 

garantir la correcte inserció d’un projecte, sigui constructiu o funcional, en el paisatge i el territori que 

l’envolta. Es requereix un estudi d’aquestes característiques sempre que s’implantin noves 

construccions en el sòl no urbanitzable, d’acord amb els tràmits que estableix la normativa 

urbanística, i també per construccions aïllades i exposades en el paisatge. Els EIIP han de demostrar 

que les actuacions han considerat el caràcter del lloc i els seus valors paisatgístics en el procés de 

concepció i formalització.  

Una solució de millora per la contaminació paisatgística en aquest tipus de sòl és fer una estricta 

revisió i control d’aquest tipus d’estudis.  

 



! 84!

Els Estudi de dinamització i valoració del paisatge i patrimoni històric: el paisatge natural, i el 

patrimoni històric construït, són dos recursos importants pel territori com element d’identitat. Aquests 

poden ser aprofitats com a recursos d’atracció de recursos turístics. Cal partir d’un procés d’anàlisi 

dels components a potenciar, juntament amb la xarxa de recursos i infraestructures locals per 

cohesionar la idea de conjunt, i garantir una idea forta del lloc. Un altre tipus de millora de la 

contaminació paisatgística seria doncs la realització d’estudis de dinamització i valoració del paisatge 

i del patrimoni històric.  

 

Els Programes d’integració i millora del paisatge consisteixen en una millora sobre el paisatge a 

través d’una intervenció directe sobre l’espai mitjançant projectes o programes. També es poden dur a 

terme intervencions sobre les dinàmiques i la percepció que afecten l’entorn a millorar.  

Restituir formes, integrar nous volums o elements, i harmonitzar l’espai de transició de les unitats que 

conformen el paisatge, són algunes de les possibilitats amb què es treballen.  

7.2. Millores en contaminació lumínica: 

          

Per tal de reduir la contaminació lumínica cal un bon sistema d’il·luminació́ i s’ha de dissenyar de 

manera que permeti desenvolupar adequadament l’activitat humana i alhora afavorir l’estalvi i 

l’aprofitament d’energia, per tant, cal: 

       

-! Adequar la quantitat de llum a les necessitats de l’activitat que es vol dur a terme.  

-! Dirigir la llum només a les àrees que cal il·luminar.  

-! Mantenir els llums apagats quan no es du a terme cap activitat.   

-! Utilitzar làmpades d’alta eficàcia lluminosa adequades a la visió́ humana.  

 

Els criteris fonamentals que determinen les característiques de la il·luminació́ són:  

-! La vulnerabilitat de la zona envers la contaminació lumínica on estigui ubicada.   

-! L’horari de funcionament de la instal·lació d’il·luminació.  

-! L’ús al qual va destinat l’enllumenat.  

 

7.3. Fitxes de millora: 

En la taula 7.1. que apareix a continuació hi mostrem la divisió de les diferents estratègies, programes 

i accions en què hem dividit les nostres millores. 
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Taula 7.1. Taula resum de les millores proposades. 

Estratègies Programes Accions 

 

7.3.1. Millora dels efectes 
de la contaminació acústica 

Identificar la ubicació de les 
principals fonts de soroll respecte els 
habitatges, escoles i centres de salut. 

1. Realitzar mesures acústiques en 
habitatges, escoles i centres de salut per 

determinar quins són vulnerables a la 
contaminació acústica. 

Aplicació de propostes que 
disminueixin la contaminació 
acústica en el medi emissor, 
transmissor i receptor en els 
emplaçaments vulnerables 

2. Construcció d'obra pública en el medi 
emissor del soroll 

3. Construcció d'obra pública en el medi 
transmissor del soroll 

4. Construcció d'obra pública en el medi 
receptor del soroll 

7.3.2. Millora en la gestió 
de les aigües 

 
Programa d'estalvi i optimització de 

l'aigua 

5. Implantació de tecnologies eficients i de 
baix consum hídric en hotels i càmpings 

6. Realitzar una auditoria hídrica 

7.3.3. Millora en la gestió 
de l’energia 

Programa de potenciar les energies 
renovables 

7. Atorgar subvencions i facilitats 
administratives als comerços turístics que 

apostin per les energies renovables 

7.3.4. Millora en la gestió 
dels residus 

Millor divisió dels residus 

8. Implantació de papereres divisòries de 
reciclatge al carrer 

9. Repartiment de material de difusió 
informativa en cada comerç 

Potenciar bones pràctiques 
ambientals en els hotels 

10. Realitzar sessions informatives en el 
personal i reunions de seguiment amb els 

administradors. 

7.3.5. Realitzar programes 
de conscienciació 

ambiental 
 

Dur a terme tallers a escoles 11. Ponències pràctiques a escoles per part 
d’educadors ambientals especialitzats 

Publicitat viària sobre les bones 
pràctiques ciutadanes 

12. Reforçar el projecte de reciclatge viari 
I incrementar la consciència ambiental 

 
7.3.6. Millora en la 

metodologia emprada 
 
 
 
 

Millora en la metodologia de l'estudi 
d'energia 

13. Millorar les aproximacions i ampliar 
les consideracions dels càlculs emprats en 

l'estudi energètic 

Millora en la metodologia de l'estudi 
de residus 

14. Estudi dels residus hotelers recollits 
porta a porta 

Obtenció d'un registre complert de 
dades 

15. Obtenció de dades de qualitat i d'anys 
anteriors 
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L’estructura és senzilla, doncs s’han dividit les estratègies en diferents programes, els quals segueixen 

una o diverses línies d’acció, de tal manera que un programa pot tenir diferents accions, i una 

estratègia diferents programes. 

7.3.1. Millora dels efectes de la contaminació acústica:     
!
FITXA N.1: 
 

Línia 
estratègica 

Millora dels efectes de la contaminació acústica 

Programa Identificar la ubicació de les principals fonts de soroll properes als habitatges, 
escoles i centres de salut.  

Acció Realitzar mesures acústiques en habitatges, escoles i centres de salut per 
determinar quins són vulnerables a la contaminació acústica. 

Objectiu Identificar les àrees que poden ser potencialment afectades per la contaminació 
acústica. 

Descripció Subcontractació d'una consultoria que estudiï el potencial impacte acústic sobre 
habitatges, escoles i centres de salut, que analitzi els danys potencials d'aquests 
seguint els criteris establerts per la OMS, així com estableixi una llista de zones 
on és prioritària l'actuació en quant a mesures d'aïllació acústica. 

Prioritat Termini Implantació Procés d’execució 

Baixa A mig termini En dos anys 

Agents 
implicats 

Ajuntament, consultoria. 

Beneficis Socials 

Millora de la imatge de l'Ajuntament 

Indicadors de  
seguiment 

% de mostrejos realitzats en el total d'emplaçaments identificats com a 
potencialment vulnerables a la contaminació acústica i comparació amb els 

valors acceptables definits per la OMS. 

!
!

!

!
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!

!

FITXA!N.2:!

Línia estratègica Millora dels efectes de la contaminació acústica 

Programa Aplicació de propostes que disminueixin la contaminació acústica en el medi 
emissor, transmissor i receptor en els emplaçaments vulnerables 

Acció Construcció d'obra pública en el medi emissor del soroll 

Objectiu Disminuir la contaminació acústica i els seus efectes sobre la salut. 

Descripció Subcontractació d'una consultoria que estudiï i apliqui les millors accions 
necessàries per pal·liar la contaminació acústica als emplaçaments que es 
veuen afectats per aquesta, seguint les propostes de la Diputació de Barcelona, 
com són: 

•! Adequat manteniment de les fonts causants del soroll i superfícies de 
vials, així com la seva reparació. 

•! Reducció dels límits de velocitat (bandes sobreelevades, rotondes,...). 

•! Gestió del trànsit i reducció del seu volum. 

•! Repartiment de mercaderies en horari nocturn. 

•! Recollida d'escombraries en horaris diürns (vidre), una adequada 
manipulació dels contenidors per part dels operaris i canvis en els 
itineraris de recollida. 

•! Regulació de l´oci nocturn al carrer. 

Prioritat Termini Implantació Procés d’execució 

Mitjana A mig termini En dos anys 

Agents implicats Ajuntament, consultoria 

Beneficis Socials Ambientals Econòmics!

Disminució dels efectes 
de la contaminació 

acústica sobre la salut. 

Millor del medi urbà Moviment!de!
capital!públic.!

!

Indicadors de  
seguiment 

Millora de la opinió ciutadana 

!
!
!
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!
FITXA!N.3:!
!

Línia estratègica Millora dels efectes de la contaminació acústica 

Programa Aplicació de propostes que disminueixin la contaminació acústica en el medi 
emissor, transmissor i receptor en els emplaçaments vulnerables 

Acció Construcció d'obra pública en el medi transmissor del soroll 

Objectiu Disminuir la contaminació acústica i els seus efectes sobre la salut. 

Descripció Subcontractació d'una consultoria, anàlisis del context d'estudi i decisió dels 
possibles projectes a abordar, seguint les propostes de la Diputació de 
Barcelona, com són l'atenuació del soroll mitjançant: 
 

•! Absorció (eliminant el soroll): barreres naturals com monticles, talús, 
arbrat,... 

•! Desviació (modificant la direcció del soroll): pantalles, tractament 
acústic de les mitjanes i tanques de protecció,... 

•! Reflexió (retornant el soroll al seu origen): túnels, galeries 
acústiques,... 

•! Ocultació (quan es canvia el soroll molest per un d'agradable): fonts, 
corredors d'aigua, ocells,... 

Prioritat Termini d'implantació Procés d’execució 

Alta A mig termini Cinc anys 

Agents implicats Ajuntament, consultoria 

Beneficis Socials Ambientals Econòmics 

Millora del benestar 
ciutadà 

Millora del 
medi urbà 

Possible augment d'un turisme 
més adinerat 

Indicadors de  
seguiment 

Millora de l'opinió ciutadana 

!

!

!

!

!

!
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FITXA!N.4:!

!

Línia estratègica Millora dels efectes de la contaminació acústica 

Programa Aplicació de propostes que disminueixin la contaminació acústica en el medi 
emissor, transmissor i receptor en els emplaçaments vulnerables 

Acció Construcció d'obra pública en el medi receptor del soroll 

Objectiu Disminuir la contaminació acústica i els seus efectes sobre la salut. 

Descripció Subcontractació d'una consultoria, anàlisis del context d'estudi i decisió dels 
possibles projectes a abordar, seguint les propostes de la Diputació de 
Barcelona, com són : 
 

•! Planificació de l'ús dels sols i disseny adequat d'edificis i la seva 
distribució funcional, comptant amb el soroll exterior (protecció de 
zones tranquil·les, àrees sensibles lluny de futures emissions acústiques, 
evitar generació de tràfic addicional,...). 

•! Aïllament dels edificis (rehabilitació acústica per accions de 
rehabilitació tèrmica en façanes, plans de millora de l'aïllament 
d'edificis antics situats en zones sorolloses,...). 

•! Disseny i orientació interior i exterior dels edificis. (A l'interior dels 
edificis, disposició de les dependències d'ús sensible al soroll a la part 
de l'edifici oposada al soroll,,...) 

Prioritat Termini  d'implantació Procés d’execució 

Alta A mig termini Cinc anys 

Agents implicats Ajuntament, consultoria 

Beneficis Socials Ambientals Econòmics 

Millora del benestar ciutadà Millor del 
medi urbà 

Possible augment d'un turisme més 
adinerat 

Indicadors de  
seguiment 

Millora de l'opinió ciutadana 

! ! ! ! !
!
!
!
!
!
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7.3.2. Millora en la gestió de les aigües: 
!
FITXA!N.!5:!!
!

Línia estratègica Millora en la gestió de les aigües: 

Programa Programa d'estalvi i optimització de les aigües 

Acció 
Implantació de tecnologies eficients i de baix consum hídric en hotels i 

càmpings 

Objectiu Disminuir la petjada hídrica de la zona hotelera 

Descripció 

 
 
Implantació de tecnologies eficients i de baix consum hídric en hotels i 
càmpings, incorporar un adaptadors ecològics a les dutxes per impedir que el 
consum excedeixi dels 9,4 l/min. Reduir el volum de les cisternes dels inodors 
o instal·lar-ne amb Dispositiu amb interrupció de descàrrega.  

 

Prioritat Termini  d'implantació Procés d’execució 

Mitjana A mig termini En dos anys 

Agents implicats Ajuntament, propietaris dels càmpings i hotels 

Beneficis 
Econòmiques Ambientals 

Menor despesa econòmic en aigua Menor consum hídric 

Indicadors de 

seguiment 

Disminució del volum d’aigua utilitzat i del cost de les factures de l’aigua en 

hotels i càmpings. 

!
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FITXA!N.!6:!!
!
!

Línia estratègica Millora en la gestió de les aigües: 

Programa Programa d'estalvi i optimització de les aigües 

Acció Realitzar una auditoria hídrica 

Objectiu Conèixer l’eficiència del sistema en qüestió i la situació inicial 

Descripció 

Realitzar una presa de dades i seguiment durant un temps determinat per 
conèixer l'eficiència dels equips que s’utilitzen en els establiments en qüestió i 
si s'està portant un bon maneig d'aquest del recurs hídric, per així poder 
determinar de forma més acurada les accions a seguir per optimitzar el consum 
hídric. 

Prioritat Termini  d'implantació Procés d’execució 

Mitjana A mig termini En un any 

Agents implicats Ajuntament, consultoria i comerços 

Beneficis 
Econòmiques Ambientals 

Menor despesa econòmic en aigua Menor consum hídric 

Indicadors de 

seguiment 

Disminució del volum d’aigua utilitzat i del cost de les factures de l’aigua en 

hotels i càmpings. 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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!

7.3.3. Millora en la gestió de l’energia: 
!
FITXA!N.!7:!!
!

Línia estratègica Millora en la gestió de l’energia: 

Programa Potenciar les energies renovables 

Acció Atorgar subvencions i facilitats administratives als comerços turístics que 
aportin les energies renovables. 

Objectiu Incremental el flux d'energia provinent de fonts renovables 

Descripció 

Fer públic el desig de l'administració d'aplicar energies renovables a les 
instal·lacions privades a través de subvencions econòmiques provinents de 

fons municipals, així com de facilitats administratives. 
Aquest incentiu econòmic pretén pagar part de la despesa en energies 

renovables, per tal de que part del secor comercial s’animi a utilitzar energies 
renovables pròpies com plaques fotovoltaiques o tèrmiques. 

 

Prioritat Termini  d'implantació Procés d’execució 

Mitjana A mig termini En un any 

Agents implicats Comerços, consultoria. 

Beneficis 

Econòmiques Ambientals 

Menor despesa econòmic en 

energia 
Disminució en consum elèctric no 

renovable dels establiments 

Indicadors de 

seguiment 
Disminució de la quantitat d’energia no renovable utilitzada als comerços i 

disminució del cost de les factures de l’electricitat en hotels i càmpings. 

!
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7.3.4. Millora en la gestió dels residus: 
!
FITXA!N.!8:!!
!

Línia estratègica Millora en la gestió dels residus: 

Programa Millor divisió dels residus. 

Acció Implantació de papereres divisòries de reciclatge al carrer. 

Objectiu Aconseguir una fracció de residus ja classificats més elevada.  

Descripció 

Suplantació de les actuals papereres de carrer de residus generals per papereres 

classificatòries de residus. Primerament s'instal·laran a l'eix turístic, i 

posteriorment a tot el municipi tradicional.  

 

Prioritat Termini  d'implantació Procés d’execució 

Mitjana A curt termini En un any 

Agents implicats Ajuntament, ciutadania 

Beneficis 

Socials Econòmiques Ambientals 

Millora de la imatge del 

municipi.  

Atracció d'un turisme de 

més qualitat al municipi. 

Eliminació de despeses en 

gestió de reciclatge 

Augment del reciclatge 

municipal 

Indicadors de 

seguiment 
Kg recollits de cada fracció/any en les noves papereres 

!
!
!
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FITXA!N.!9:!!
!

Línia estratègica Millora en la gestió dels residus: 

Programa Millor divisió dels residus. 

Acció 
Repartiment de material de difusió d'informació respecte la separació dels residus 

en cada comerç 

Objectiu Aconseguir una millor divisió dels residus recollits porta a porta. 

Descripció 

Repartiment gratuït de pòsters i/o tríptics per a 

tots els comerços, didàctics en la correcta 

divisió dels residus de la recollida porta per 

porta. 

 

Prioritat Termini  d'implantació Procés d’execució 

Alta A curt termini En un any 

Agents implicats Ajuntament, empresa de disseny gràfic, comerços. 

Beneficis 

Socials Econòmiques Ambientals 

Imatge d'una 

administració preocupada 

per la sostenibilitat 

Eliminació de despeses en 

gestió de reciclatge 

Augment del reciclatge 

municipal 

Indicadors de 

seguiment 

Valoració del contingut de les bosses d'escombraries recollides en la recollida 

porta per porta 

!
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!
FITXA!N.!10:!!
!

Línia estratègica Millora en la gestió dels residus: 

Programa Potenciar bones pràctiques ambientals en els hotels 

Acció Realitzar sessions informatives en el personal i reunions de seguiment amb els 
administradors. 

Objectiu 
Disminuir els residus hotelers i augmentar la fracció de residus recollits porta per 

porta. 

Descripció 

Realització de sessions informatives en el personal hoteler per tal de difondre 

informació pràctica sobre com fer un bon reciclatge dels residus, i treballar 

cooperativament amb els administradors dels hotels per estudiar els residus 

generats i buscar alternatives més sostenibles o alteratives per generar-ne menys. 

Prioritat Termini  d'implantació Procés d’execució 

Mitjana A llarg termini En quatre anys 

Agents implicats Ajuntament, personal hoteler, empresa auditora 

Beneficis 

Socials Econòmiques Ambientals 

Vetllar per un turisme 

més sostenible. 

Atraure un turisme de més 

qualitat al municipi. 

Eliminació de despeses en 

gestió de reciclatge 

Augment del reciclatge 

municipal 

Disminució dels residus 

generats en els comerços. 

Indicadors de 

seguiment 
Disminució dels kg de residus recollits porta per porta 

!
!
!
!
!
!
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7.3.5. Realitzar programes de conscienciació ambiental: 
FITXA!N.!11:!
!

Línia estratègica Realitzar programes de conscienciació ambiental 

Programa Dur a terme tallers a les escoles 

Acció Ponències pràctiques a escoles per part d'educadors ambientals especialitzats 

Objectiu Generar inquietuds en els infants envers la sostenibilitat  

Descripció 

Llançar concursos públics per realitzar tallers d'educació ambiental a les escoles, 

consistents en ponències informatives i a la vegada dinàmiques sobre com dur a 

terme un bon reciclatge a casa, com disminuir la petjada hídrica i energètica, 

consells pràctics per ser més sostenibles, tallers de fabricació de Boc'n'Roll, 

dinàmiques d'aproximació a la naturalesa,... 

Prioritat Termini  d'implantació Procés d’execució 

Mitjana A mig termini En un any 

Agents implicats Ajuntament, empresa d'educació ambiental 

Beneficis 

Socials Econòmiques Ambientals 

Millora de la imatge de 

l'administració 

Desenvolupar una certa 

consciència ambiental en 

la societat local 

Incentivació de l'economia 

local mitjançant la 

subcontractació d'empreses del 

territori. 

Potencial disminució de la 

despesa de l'administració en 

un futur 

Garantir que els 

futurs habitants del 

municipi tindran més 

cura del medi 

ambient que fins ara. 

Indicadors de 

seguiment 
Inexistent 

!
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!
FITXA!N.!12:!
!

Línia estratègica Realitzar programes de conscienciació ambiental 

Programa Publicitat viària sobre les bones pràctiques ciutadanes 

Acció Dotar el municipi de cartells de sensibilització envers el reciclatge. 

Objectiu 
Reforçar el projecte de reciclatge viari, aixi com incrementar la consciència ambiental 

dels habitants i turistes 

Descripció 

Disseny i implantació de cartells annexes a les papereres viàries de reciclatge amb 

informació sobre el seu bon ús i el compromís de l'administració local envers el medi 

ambient. 

També, cartells a les faroles i a espais públics donant ressò a diferents consells pràctics 

per tal d'estalviar aigua, energia, el correcte reciclatge dels residus,  informació sobre 

la localització dels punts verds pròxims al municipi, recordatoris de que l'aigua és un 

bé escàs,... 

Prioritat Termini  d'implantació Procés d’execució 

Mitjana Mig En dos anys 

Agents implicats Ajuntament, empresa de disseny gràfic 

Beneficis 

Socials Econòmiques Ambientals 

Millora de la imatge del 

municipi.  

Potencialment d'un turisme 

alternatiu i de més alt 

poder adquisitiu 

Potencials guanys 

econòmics per part de 

l'administració en un futur 

Potencials guanys 

ambientals en un futur 

Indicadors de 

seguiment 
Kg recollits de cada fracció/any en les noves papereres 

!
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7.3.6. Millora en la metodologia emprada: 
!
FITXA!N.!13:!
!

Línia estratègica Millora en la metodologia emprada 

Programa Millora en la metodologia de l'estudi d'energia 

Acció Millorar les aproximacions i ampliar les consideracions dels càlculs emprats en l'estudi 
energètic 

Objectiu Acurar la metodologia establerta, amb la finalitat d'obtenir uns objectius més exactes. 

Descripció 

Millorar l'aproximació en els càlculs en la conversió de consum a preu i de consum a 

petjada de carboni, ja que aquestes conversions venen fortament determinades pel 

tipus d'energia. Per tant, seria adequat determinar bé quins tipus d'energia tractem, amb 

la finalitat d'acurar al màxim aconseguir aquesta conversió. Per aconseguir-ho, caldria 

determinar amb precisió quin tipus d'energia és la utilitzada i quin factor de conversió 

és més adequat en cada cas. 

Prioritat Termini  d'implantació Procés d’execució 

Mitjana A mig termini En dos anys 

Agents implicats Ajuntament 

Beneficis 
Un millor coneixement de l'estat actual implica una millor capacitat d'aplicar les 

millores més adequades 

Indicadors de 

seguiment 
Inexistent 

!
!
!
!
!
!
!
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!
!
!
!
!
FITXA!N.!14:!
!

Línia estratègica Millora en la metodologia emprada 

Programa Millora en la metodologia de l'estudi de residus 

Acció Estudi dels residus hotelers recollits porta a porta 

Objectiu Disposar de millors dades sobre la recollida de residus porta a porta pels comerços 

Descripció 
Sortides de camp amb la furgoneta encarregada de recollir els residus porta per porta, i 

obtenció de dades de camp sobre els residus. Pes, volum, bona classificació o no,... 

Prioritat Termini  d'implantació Procés d’execució 

Mitjana A mig termini En un any 

Agents implicats Ajuntament  i comerços 

Beneficis 
Un millor coneixement de l'estat actual implica una millor capacitat d'aplicar les 

millores més adequades 

Indicadors de 

seguiment 
Inexistent 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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!
!
!
!
!
FITXA!N.!15:!
!
!

Línia estratègica Millora en la metodologia emprada 

Programa Obtenció d’un registre complert de dades 

Acció Obtenció de dades de qualitat i d'anys anteriors  

Objectiu Realitzar un registre de qualitat en un llarg període de temps 

Descripció 

Realització d’un registre complert del consum d’energia, aigua i generació de residus. 

Aquest registre ha de ser realitzat amb dades de qualitat i ha de cobrir el màxim 

període de temps.  

Prioritat Termini  d'implantació Procés d’execució 

Mitjana Immediata En 6 mesos 

Agents implicats Ajuntament 

Beneficis Un millor coneixement de l’estat actual implica una millor capacitat d’aplicar millores.  

Indicadors!de!
seguiment!

Inexistent 

!

 

 

 

 
!
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8.1. Programació 
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Redacció! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

OBJECTIUS!
Documentació!i!recerca!bibliogràfica! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Redacció! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

ANTECEDENTS!

Documentació!i!recerca!bibliogràfica! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Marc!legal!de!la!gestió!de!residus!i!dels!fluxos!d’aigua!i!energia! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Relació!municipi!i!turisme! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Relació!turisme!i!fluxos!d’aigua,!energia!i!residus! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Altres!impactes!ambientals! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Recerca!d’informació! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

METODOLOGIA!

Estudi!analític!del!turisme! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Comparativa!d’impacte!turisme!6!habitants! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Càlcul!de!del!cost!econòmic!dels!impactes! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Establir!fina!a!fer!al!camp! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
PRIMERA!ENTREGA! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

TREBALL!DE!
CAMP!

Visita!inicial!al!municipi!i!contacte!amb!l’Ajuntament! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Primera!recollida!de!mesures!de!contaminació!acústica! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Segona!recollida!de!mesures!de!contaminació!acústica! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Qüestionaris! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Tractament!dades!contaminació!acústica! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Tractament!dades!qüestionaris! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
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RESULTATS!I!
CONCLUSIONS!

Valoració!del!consum!energètic!del!turisme! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Valoració!del!consum!d’aigua!del!turisme! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Valoració!de!la!generació!de!residus!del!turisme! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Valoració!del!preu!de!l’Ecotaxa! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Resultats!de!les!mostres!de!contaminació!acústica! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Resultats!de!les!enquestes!realitzades! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

TERCERA!ENTREGA! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

PRESENTACIÓ!
FINAL!
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Presentació!memòria!final! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Defensa!final!TFG! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
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8.2. Pressupost:  
 
En la taula 8.1. es podran veure desglossats els pressupostos calculats per la realització d’aquest 
treball. 
 
Taula 8.1. Pressupostos 

Descripció 
Cops 

realitzada 
l'acció 

Persones que 
han realitzat 

l'acció 

Preu per 
Unitat/Hores/Km 

Nombre de 
Unitats/Hores/Km Subtotal (€) 

Recursos humans 
Treball de recerca (hores) [1] - 5 20 70 7000 
Reunions (hores) - 5 20 120 12000 
Treball de camp (hores) [2] 2 5 20 12 2400 

Subtotal de recursos humans (€) 21400 
Desplaçaments i dietes 

Desplaçament Barcelona - 
Malgrat - Barcelona amb un 

cotxe [3] 
4 - 0,150 124,4 74,88 

40 desplaçaments Barcelona - 
UAB - Barcelona 20 2 10,05 2 804 

40 desplaçaments Parets de 
Vallès - UAB - Parets de 

Vallès 
20 1 10,05 2 402 

40 desplaçaments Sant Cugat - 
UAB - Sant Cugat 20 1 5,1 2 204 

40 desplaçaments Olesa - UAB 
- Olesa 20 1 1,24 2 49,6 

Dietes 4 5 10 2 400 

Subtotal de desplaçaments i dietes (€) 1934,48 
Total sense IVA 23334,48 
IVA (21%) [4] 4900,2408 

TOTAL 28234,7208 
[1] Comprèn el treball de recerca d'informació, anàlisi i redacció. El preu per hora ha estat proporcionat pel Col·legi 
d'Ambientòlegs de Catalunya. 
[2] Comprèn el temps esmerçat a obtenir dades de camp a Malgrat de Mar. La comptabilització d'hores és exacta, com 
demostren les franges horàries de mesuraments de contaminació acústica. El temps entre mesura i mesura es dedicava a 
entrevistes, investigació als hotels, i transport d'un punt de mesura a l'altre. 
[3] Dades extretes de la pàgina web: http://calculadoracombustible.onlinegratis.tv/calcular-gasto-gasolina-diesel/ , comptant 
amb 66,3 km cada trajecte, una eficiència de 6,9 L/100 km, un volum total de combustible de 4,57L i un preu de combustible 
per km de 0,09 €. 
[4] El percentatge aplicable d'IVA ha estat proporcionat pel Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya. 
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9.2. Annexes: 
!
Annex: Estat de l’aqüífer de la Tordera : 

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i l’empresa Hydromodel Host han posat en marxa l’aplicació 

« Global Aquifer Control » (GAC), que permet conèixer i determinar la dinàmica de diversos 

aqüífers.  

A partir de dates extretes de diversos punts de control, l’aplicació permet conèixer i quantificar 

l’evolució del volum d’aigua del aqüífers, i per tant, tenir una aproximació real dels seus nivells.  

És una eina molt útil per millorar la gestió de l’aigua subterrània.  

Gràcies a aquesta eina podem avaluar, l’evolució de l’aqüífer Tordera abans i després de la 

inauguració de la dessaladora l’any 2002. Les figures 9.1, 9.2 i 9.3 mostren l’evolució de l’aqüífer 

Tordera. 
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Fig. 9.1. Estat de l’Aqüífer de la Tordera – Juliol 2002 

Fig. 9.2. Estat de l’Aqüífer de la Tordera – Juliol 2003 
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Fig. 9.3. Estat de l’Aqüífer de la Tordera – Juliol 2016 
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departament de Medi Ambient, que sempre ens ha ajudat en tot el que ha pogut. 
 
Per acabar agrair a l’empresa Aigües de Malgrat i a l’Oficina de turisme de Malgrat de Mar totes les 
dades proporcionades. 
 
Amb aquest treball acabem una gran etapa de la nostra vida, confiem començar-ne una encara millor. 
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