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1. El camí cap a un desenvolupament sostenible: de la 
Cimera de Rio a la Cimera de Johannesburg 

El 1992 es va celebrar a Rio de Janeiro la Cimera per la Terra, anomenada també 
Conferència de les Nacions Unides pel Medi Ambient i el Desenvolupament. De la Cimera per 
la Terra en va sorgir l Agenda 21, que incideix en les polítiques i estratègies que els països 
han d emprendre en l àmbit mundial cap el Desenvolupament Sostenible, ...un 
desenvolupament que satisfaci les necessitats del present sense comprometre la possibilitat de 
les futures generacions per a satisfer les seves pròpies necessitats... (Informe Brudland, 
1987). 

L Agenda 21 de la Conferència de Rio reconeix que difícilment podran dur-se a terme les 
transformacions necessàries per a la sostenibilitat del desenvolupament als seus diferents 
nivells, sense l assumpció de tal objectius per part dels poders locals. 

L any 1994 es va celebrar a Aalborg (Dinamarca) la Primera Conferència Europea de Ciutats 
i Pobles Sostenibles, on es va redactar la Carta d Aalborg, que instava els municipis a iniciar, 
seguint la filosofia de l Agenda 21 de la Cimera de la Terra, el procés de les Agendes 21 Locals 
per al desenvolupament sostenible d aquests municipis.  

L any 1996 tingué lloc a Lisboa (Portugal) la Segona Conferència Europea de Ciutats i 
Pobles Sostenibles, on donant continuïtat a la Carta d Aalborg, es va generar el document De 
la Carta a l acció orientat a aprofundir el procés cap a l elaboració de l Agenda 21 Local. 

L any 1997 es va constituir a Manresa, la Xarxa de Ciutats i Pobles Cap a la Sostenibilitat, 
impulsada per la Diputació de Barcelona. Tots els municipis catalans que l integren han adquirit 
el compromís de treballar i iniciar l acció cap a sostenibilitat.  

De la mateixa manera, la Diputació de Girona impulsa la constitució del Consell d Iniciatives 
Locals per al Medi Ambient de les Comarques de Girona (CILMA), com a marc per a 
promoure el desenvolupament sostenible, posar en comú experiències entre els diferents 
municipis de les comarques gironines i cercar fórmules de col·laboració amb d altres xarxes 
similars més enllà de l àmbit de les nostres comarques. 

El febrer de l any 2000 tingué lloc a Hannover (Alemanya) la Tercera Conferència de Ciutats i 
Pobles Sostenibles on, a partir de l avaluació dels progressos en el camp de la sostenibilitat 
en molts municipis, es declara el compromís de seguir treballant en el camí del 
desenvolupament sostenible. 

Finalment, l Assemblea General de les Nacions Unides cel·lebrà a l agost de 2002, una Cimera 
Mundial pel Desenvolupament Sostenible, 10 anys més tard de la Cimera de Rio, és a dir, 
10 anys després del sorgiment de les agendes 21. La Cimera Rio+10 se celebrà a 
Johannesburg, Sudàfrica, on es van reunir caps d estat i de govern que, al més alt nivell polític, 
reafirmaren l adhesió de la comunitat mundial al Desenvolupament Sostenible i revisaren 
l aplicació dels acords presos fa deu anys a la Cimera de Rio. 



Pla d Acció Local per a la Sostenibilitat de Cervià de Ter 2

 

Pla d Acció Local per a la Sostenibilitat de Cervià de Ter, Sant Jordi Desvalls i Viladasens 

1.1. Principis de sostenibilitat 

Caminar cap a un desenvolupament sostenible vol dir també aconseguir una transformació 
cultural de la societat, perquè aporta nous principis i valors que han de regir les relacions 
humanes i la seva interacció amb l'entorn.  

Per assolir un desenvolupament sostenible cal treballar per a la integració dels aspectes 
ambientals, territorials, socials i econòmics.   

Els principals objectius per a un desenvolupament sostenible són els següents: 

Un bon govern per al desenvolupament sostenible amb la participació de tothom 

Una política que posi la dimensió ambiental i la social al mateix nivell que l'econòmica en el 
disseny de les seves estratègies de govern, amb un caràcter preventiu i proactiu i fonamentada 
en la informació, la participació i la corresponsabilitat de tota la societat. 

Una societat oberta, diversa, cohesionada, afavoridora de la igualtat d oportunitats i amb 
identitat pròpia 

Una societat amb una cultura forta i un projecte de país integrador que garanteixi una estructura 
social tant territorial com funcional  sostenible. 

Una economia enfocada al benestar social i a la qualitat de vida 

Una economia que internalitzi els costos socials i ambientals i sigui, al mateix temps, dinàmica, 
oberta, competitiva, innovadora i el màxim de diversificada.    

Prosperitat econòmica Equitat sociocultural 

Integritat ecològica 

  Sostenibilitat

 

ELS PILARS DEL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE
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Una producció, un comerç i un consum més sostenibles  

Una responsabilitat compartida entre els productors, els comerciants i els consumidors per 
prevenir i minimitzar l'impacte ambiental de processos i productes i l'impacte social dels 
intercanvis. 

Una gestió eficient i racional dels recursos naturals estratègics  

Una activitat humana fonamentada en l'estalvi, l'eficiència i el potencial del territori en especial pel 
que fa a l'aigua, l'energia i el sòl i les matèries primeres. 

Un desenvolupament sostenible del territori  

Una estratègia per a cadascuna de les diverses grans realitats territorials que garanteixi alhora el 
desenvolupament socioeconòmic i la qualitat del medi i que integri les diferents polítiques 
sectorials en un objectiu comú de sostenibilitat. 

Un model de mobilitat més sostenible amb el menor impacte ambiental i social  

Una mobilitat del menor impacte ambiental basada en el mode de transport més sostenible en 
cada context territorial i temporal i en una aposta clara pel transport públic.  

Una participació activa en la lluita contra el canvi climàtic i els seus efectes  

Una estratègia decidida per a la reducció de l'emissió de gasos amb efecte d'hivernacle i per 
preparar el país per minimitzar el seu impacte econòmic i ambiental. 

Una gestió que preservi l'entorn natural i la biodiversitat  

Unes polítiques sectorials que protegeixin i afavoreixin proactivament la diversitat biològica i unes 
bones pràctiques en cada àmbit d'activitat que amplifiquin les polítiques de conservació d'hàbitats 
i d'espècies. 

Una política que fomenti la cooperació i la solidaritat per un món just, habitable i de les 
persones  

Unes relacions amb el món basades en la cooperació, la solidaritat, la justícia dels intercanvis i la 
minimització dels nostres impactes ambientals i socials en el món, en especial en l'àmbit 
mediterrani.   
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1.2. Algunes reflexions per a un desenvolupament sostenible de 
Cervià de Ter 

1.2.1. Resum de la diagnosi estratègica  

A continuació es presenta un resum de la diagnosi estratègica, destacant els principals 
aspectes de l anàlisi DAFO (punts febles-àrees de millora / punts forts-oportunitats) per als 
diferents àmbits social, econòmic i ambientals analitzats. Els diferents aspectes que es 
destaquen en la diagnosi estratègica han estat la base per confeccionar el Pla d Acció Local 
per a la Sostenibilitat de Cervià de Ter.   

Aspectes ambientals 

Punts forts/Oportunitats Punts febles/Àrees de millora 

EL MEDI FÍSIC 

Disminució en els darrers anys de les 
concentracions d amoni en el Ter, aigües avall 
de l estació depuradora de Girona. 

Possible inclusió del tram del Baix Ter al 
progama europeu Xarxa Natura 2000. 

Descens de la qualitat de les captacions 
municipals. 

Presència d un destacat nombre d activitats 
extractives en la plana del Ter que incideixen en 
el medi fluvial. 

TERRITORI 

Vinculació a l atracció de la dinàmica social i 
econòmica de Girona. 

Gairebé el 90% de la superfície del municipi és 
no urbanitzable i no ha rebut gaires pressions 
urbanístiques rellevants, fet que ha facilitat un 
bon estat de conservació. 

Gran riquesa en patrimoni històrico-
arquitectònic. 

Bona dotació d equipaments públics. 

Un casc històric amb atractiu i identitat. 

Possibilitat de convertir les arbredes del riu Ter 
en un espai de gran importància estratègica pel 
creixement sostenible del municipi. 

El model de creixement del poble encara resta 
obert i amb possibilitats d incorporar-hi criteris 
de sostenibilitat. 

El municipi actualment està en fase de revisió 
del POUM i en fase de redacció del PERUSNU. 

En general es pot establir que el  sistema urbà 
és força difús. 

El creixement urbà del nord-oest del casc urbà 
ha comportat un fort impacte visual i estètic. 

Presència de grans espais buits dins la zona 
urbana consolidada. 

Baixa protecció del sòl no urbanitzable. 

Necessitat de crear sòl industrial per tal 
d ordenar les indústries presents al casc històric. 

Millorar la permeabilitat de la Gi-633.   

SISTEMES NATURALS I DIVERSITAT BIOLÒGICA 

Presència d hàbitats d interès comunitari. 

Important xarxa fluvial. 

Baixa conservació i forta alteració del bosc de 
ribera, tant del riu Ter com de la resta de torrents 
i rieres. 
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Important valor ecològic del mosaic agroforestal 
que conforma el terme municipal. 

Importància dels recs i canal que travessen la 
Gi-633 (els Rencs, Torrent Anglí, riera de 
Cinyana i riera de la Font Mirona) ja que 
permeten superar la barrera que aquesta 
infraestructura suposa. 

El riu Ter permet l aparició d un bosc de ribera 
interessant, com també diferents espècies de 
flora i fauna de gran valor ecològic. 

La zona del plans del Ter suposa l oportunitat de 
crear una àrea de gran interès lúdic i també de 
conservació natural i de seducció ambiental. 

Importància estratègica per la conservació i per 
mantenir la permeabilitat ecològica de les 
masses forestals mixtes d alzines i pins del 
nord, oest i nord-oest del municipi.  

Efecte barrera de la Gi-633 per tal de mantenir la 
permeabilitat ecològica del territori. A aquest fet 
cal també sumar-hi el creixement urbanístic que 
s està donant entre el nucli principal i Raset, fet 
que agreujarà encara més la permeabilitat 
d aquesta zona. 

Domini del bosc aciculifoli i per tant important risc 
d incendi. 

Desaparició de marges arbustius i arbrats que 
suposa una homogeneïtzació de la zona agrícola 
i una pèrdua important d espècies, com alhoa que 
redueix la possibilitat de connectar diferents 
espais naturals.  

Presència d espècies al·lòctones vegetals i 
animals. 

Baixa o nul·la gestió forestal. 

Important concentració d activitats extractives a la 
zona del riu Ter, la qual esdevé a la vegada la 
zona de màxim interès natural del municipi. 

La qualitat estètica de moltes granges és molt 
dolenta i en molts indrets presenten materials 
impropis de la zona i l entorn. 

Presència d una línia elèctrica amb un important 
impacte visual.   

RISCOS AMBIENTALS 

A pesar que el risc per inundacions és mitjà, el 
municipi acondiciona periòdicament les seves 
lleres minimitzant d aquesta manera el risc 
d avingudes. 

En el municipi no es donen els condicionants 
necessaris per a la generació de riscos 
geològics. 

No hi ha cap emplaçament a Cervià de Ter 
inclòs en l Inventari de Sòls Contaminats de 
Catalunya. 

Segons Decret 64/95 Cervià de Ter està 
declarat de baix risc d incendi. 

Cervià de Ter disposa d Agrupació de Defensa 
Forestal (ADF) pròpia, a través de la qual es 
manté la xarxa de camins i es minimitza el risc 
per incendis forestals. 

El risc per transport de mercaderies perilloses 
està considerat com baix. 

En l actualitat el municipi està en fase de 
redacció del seu Pla d Emergències Municipals. 

Segons el Pla SISMICAT es tracta d un municipi 
amb intensitat sísmica superior o igual a VII en 
un període de retorn associat de 500 anys. 

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

El municipi està designat com a zona vulnerable 
en relació a la contaminació de nitrats 
procedents de fonts agràries.  
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MOBILITAT 

Proximitat a les principals infraestructures viàries 
supracomarcals. 

La circulació interna, l aparcament i 
l accidentalitat no presenten massa problemes a 
l interior del nucli urbà.  

Tot i no disposar d un pla d accessibilitat i de 
supressió de les barreres arquitectòniques, les 
noves actuacions apliquen criteris 
d accessibilitat en la via pública.   

Mancances en la xarxa viària local, la carretera 
Gi-633 té una amplada d uns 6 m. També 
resulta conflictiu l accés d aquesta via amb l A-2. 

 
Predominança absoluta del vehicle privat en els 
desplaçaments per mobilitat obligada. 

Reducció progressiva de l índex d autocontenció 
(% persones que treballen al municipi respecte 
al total de la població ocupada). 

Increment progressiu del parc mòbil i de l índex 
de motorització en els darrers anys. 

BALANÇ D AIGUA 

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

La font d en Baró és potable. 

Una de les principals indústries del municipi 
disposa d estació depuradora pròpia.  

Es desconeixen els volums explotats per 
cadascuna de les captacions municipals així 
com el volum de pèrdues existents en la xarxa 
d abastament. 

Descens de la qualitat de l aigua potable.  

La presència de habitatges i masos aïlalts que 
s abasten de fonts pròpies no permet garantir el 
control de la seva potabilitat. 

No es coneixen els cabals reals tractats per 
l EDAR de Cervià de Ter en no disposar de 
cabalímetre. 

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

CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA 

Segons els criteris establerts en els Mapes de 
Vulnerabilitat i Capacitat del Territori (MVCT) 
elaborats pel Departament de Medi Ambient a 
Cervià de Ter s observa una baixa vulnerabilitat 
dels espais i de la població i una alta-moderada 
capacitat d absorbir nous focus d emissió. 

Hi ha una estació de control de la contaminació 
atmosfèrica força prop (a Sarrià de Ter).   

Les infraestructures viàries que canalitzen el 
trànsit interurbà són els principals focus 
emissors de contaminants atmosfèrics.  

A Cervià de Ter hi ha una empresa inscrita al 
CAPCA. 

Si es tenen en compte les emissions del trànsit 
interurbà Cervià necessitaria 2,7 vegades la 
superfície de bosc actual per absorbir les 
emissions de CO2 generades.  

La xarxa de gas natural no arriba a Cervià de 
Ter. El gas natural és un combustible que 
genera una menor quantitat d emissions de 
contaminants atmosfèrics comparativament amb 
els combustibles líquids i sòlids. 
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SOROLL 

El municipi compta amb una proposta de mapa 
de capacitat acústica i l ha d aprovar abans de 
l'11 d'octubre de 2005. 

Hi ha alguns punts on el soroll esdevé una mica 
conflictiu, principalment el provocat pel trànsit 
motoritzat a la carretera Gi-633. 

RESIDUS 

La producció unitària de residus de Cervià de 
Ter (en Kg/habitant i dia) és de 1,0, valor inferior 
a la mitjana comarcal.  

Bon nivell de recollida selectiva paper-cartró i 
especialment de vidre i envasos lleugers.  

El projecte de compostatge casolà impulsat pel 
Consell Comarcal del Gironès ha tingut 33 
adhesions a Cervià de Ter. 

Aproximadament el 70% de les indústries del 
municipi estan inscrites al registre de productors 
de residus de Catalunya.  

Baix grau d utilització de la deixalleria de Celrà.  

Es detecten abocaments de runa i 
electrodomèstics en un punt del municipi. 

El sector industrial és el principal productor de 
residus del municipi. 

Possible excedent de dejeccions ramaderes.  

ENERGIA 

La nova instal·lació municipal ja contempla la 
instal·lació d energies renovables. 

Progressiu soterrament de les línies elèctriques 
en l entramat urbà. 

No arriba la xarxa de gas natural. 

El consum unitari d energia és molt elevat. 

Baix grau de gestió de l enllumenat públic. 

El pas d important infraestructures viàries al 
municipi repercuteix amb l elevat consum de 
combustibles líquids. 

Existència de l encreuament de línies 
elèctriques aèries en alguns punts de la trama 
urbana, fet que n accentua l impacte visual. 

 

Aspectes econòmics 

 

Punts forts/Oportunitats 

 

Punts febles/Àrees de millora 

ESTRUCTURA ECONÒMICA I ÀMBIT D INFLUÈNCIA 

Té capacitat  per absorbir la seva força de 
treball en l agricultura, la construcció, l hostaleria 
i la mediació financera. 

Té una oferta econòmica suficient per satisfer a 
la població activa en determinat sectors. Cal 
desenvolupar i potenciar la resta. 

Atrau a un volum  interessant de població activa 
(27%) que genera riquesa al propi municipi. 

Macroindicadors econòmics (PIB I RBFD) 
inferiors a la mitjana comarcal. 

Pateix un alt grau de mobilitat obligada per raó 
de treball. 

Manca de llocs de treballs en el municipi que 
s ajustin a la demanda laboral. 

Li manca capacitat per absorvir la població 
dedicada als serveis i al sector industrial, que 
són els que generen més moviments. 

Perd la força productiva dels seus conciutadans, 
que s inverteixen i enriqueixen a les economies 
veines. 
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MERCAT DE TREBALL I POBLACIÓ ACTIVA 

Un 59% de la població està en edat de treballar. 

Nivell d autocontenció elevat en el sector 
primari. 

La taxa d atur és baixa (entorn el 2%, any 2001). 

La contractació s ha incrementat en el darrers 
anys de forma destacada. 

El percentatge de població no activa supera al 
de la població activa. 

Nivell d autocontenció molt baix (població 
resident que treballa en el municipi) en el sector 
secundari i terciari. 

Manca de llocs de treball en els sectors 
d activitat més ocupats, com són el sector 
serveis i la construcció. 

L atur femení és encara força elevat (61%). 

SECTOR PRIMARI 

El municipi ha incrementat la seva SAU. 

L ocupació en aquest sector presentava en el 
2001 un percentatge superior al comarcal i al 
conjunt de Catalunya. 

Les seves explotacions ramaderes no han 
assolit les seves capacitats . 

Disminució en els darrers anys de l ocupació en 
aquest sector. 

No existeix cap productor d agricultura 
ecològica. 

No hi ha cap finca forestal que disposi de Pla 
Tècnic de Gestió de Millora Forestal (PTGMF).  

SECTOR SECUNDARI 

La construcció i l activitat industrial ocupen un 
volum important de la població majoritàriament 
masculina. 

Disposa de dues de les empreses que a àmbit 
supramunicipal ocupen la població del propi 
municipi i també de fora d aquest.  

La revisió de planejament podrà contemplar la 
instauració d una petita zona industrial on 
reubicar la petita indústria i taller situats en el 
nucli urbà. 

Disminució de la superfície industrial. 

SECTOR TERCIARI 

El sector serveis ocupa a la major part de la 
població ocupada. 

El sector comerç i el sector serveis ocupen 
majoritàriament a la població femenina. 

Cervià de Ter té mercat setmanal cada 
dimecres. 

Manca de diversitat del petit comerç. 

No hi ha cap associació de botiguers en el 
municipi. 

El municipi té un cert potencial turístic poc 
aprofitat (turisme rural).  
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Aspectes socials 

 
Punts forts/Oportunitats 

 
Punts febles/Àrees de millora 

POBLACIÓ 

La població de Cervià ha sofert un increment 
considerable en els darrers cinc anys.   

Els saldos migratoris positius i l arribada de 
població de fora de l estat han permès 
incrementar la població en els darrers anys.  

L arribada de població nouvinguda ajuda al 
rejoveniment de l estructura de la població. 

En els darrers 20 anys el municipi ha presentat 
un creixement natural negatiu o proper a zero 
(major nombre de defuncions que de 
naixements).   

HABITATGE 

El 38% dels habitatges tenen més de 100 anys i 
generalment compten amb un bon estat de 
conservació.  

Augment de la demanda d habitatge de població 
procedent de l Àrea Urbana de Girona, degut a 
la major disponibilitat de sòl i al menor preu per 
metre quadrat. 

Més del 70% dels habitatges són de propietat i 
es troben completament pagats.  

La superfície mitjana dels habitatges és d uns 
134 m2, molt per sobre de la mitjana comarcal i 
catalana.  

Cervià de Ter té prop d un 20% d habitatge buit 
o vacant. 

Increment del preu del sòl molt per sobre de 
l IPC. 

En els darrers 15 anys no s ha construït cap 
habitatge de protecció oficial.   

SALUT I PROTECCIÓ SOCIAL 

Valoració positiva del servei d atenció sanitària 
de l Àrea Bàsica de Salut.   

Els programes d atenció especialitzada dels 
serveis socials actuen en els diferents sectors 
de la població   

A la nit o durant el cap de setmana la població 
s ha de dirigir a farmàcies del municipi de Sarrià 
de Ter. 

Els serveis socials realitzen un seguiment de les 
diferents persones amb problemàtiques, però 
quan es deriven cap a d altres centres el 
seguiment resulta molt més difícil. 

Problemes de dependència i ingressos 
insuficients en un sector de la població. 

EDUCACIÓ 

Nivell d analfabetisme per sota de la mitjana 
comarcal.  

Increment dels nivells educatius en les franges 
d edat més joves. 

Elevat percentatge de població que entén, sap 
parlar i llegir el català. 

El municipi compta amb una llar d infants. El 
curs vinent s ubicarà al nou edifici de Can Geli 
de l Era.  

 

El nivell d instrucció de la població presenta 
valors lleugerament inferiors a la mitjana 
comarcal. 

Manca d espai a l escola d educació infantil i de 
primària de Cervià.   
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Bon funcionament de la zona escolar rural del 
Baix Ter.  

Alt grau d acceptació i participació en les 
activitats extraescolars impulsades des de 
l AMPA.  

Notable oferta d educació no reglada en el 
municipi (9 cursos durant l any 2005).  

Existeix una entitat del municipi que organitza 
diverses actuacions d educació ambiental. 

CULTURA 

A Cervià de Ter existeixen 5 associacions i/o 
entitats de les quals 2 són esportives, 2 de 
caràcter ambiental i 1 de cultural. 

L edifici del monestir és el principal equipament 
cultural del municipi.  

Actualment s està restaurant l antiga masia de 
Can Geli de l Era. Aquest equipament 
centralitzarà bona part de l activitat sociocultural 
(llar de jubilats, guarderia, cinc sales polivalents 
i un espai adequat amb cuina i serveis per tal 
d organitzar-hi tota mena de celebracions).  

Hi ha un projecte de cobriment de la pista 
poliesportiva de la zona esportiva de l Aixart. 
Aquest resoldrà el problema de la manca 
d equipaments per fer-hi activitats lúdiques, 
festives i culturals en cas de condicions 
climàtiques adverses. 

No es disposa de cap catàleg de patrimoni ni 
d un inventari de les cases de pagès i 
edificacions que es troben en sòl no urbanitzat.   
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2. El Pla d Acció Local per a la Sostenibilitat de Cervià de Ter 

El Pla d Acció local per a la Sostenibilitat de Cervià de Ter és un document programàtic que 
defineix les polítiques i actuacions que s han d impulsar al municipi per tal d assolir un 
desenvolupament més sostenible, en el procés d Agenda 21 Local en el que es troba immers el 
municipi. 

El Pla d Acció Local s estructura jeràrquicament en línies estratègiques o objectius. Les línies 
estratègiques són fruit de l anàlisi i la diagnosi municipal, i per la seva formulació s han tingut en 
consideració les propostes sorgides dels debats de participació pública que s han realitzat al 
municipi. A partir d aquests treballs s ha desenvolupat aquest document, amb la finalitat de 
servir de pauta per a la implantació de l Agenda 21 Local de Cervià de Ter. 

El PALS de Cervià de Ter s estructura en una sèrie de línies estratègiques constituïdes per 
diferents programes d actuació, cadascun dels quals inclou una relació d accions concretes a 
desenvolupar per l Ajuntament.  

Línies estratègiques 
Definició de les línies estratègiques d actuació o objectius que defineixen 
una política municipal cap a la sostenibilitat del territori. 

Programes d actuació 
Camps concrets d actuació o àmbits temàtics dins de cada línia 
estratègica. 

Accions  Actuacions i treballs concrets que es proposen dur a terme.  

Les accions es defineixen mitjançant unes fitxes estandarditzades que s han inclòs en una base 
de dades. Cadascuna de les fitxes detalla la línia estratègica i el programa d actuació on 
s emmarca l acció, fa una descripció detallada de l acció, i es complementa amb una valoració 
sobre diversos aspectes relacionats amb l aplicació de l acció (terminis d execució, prioritat, 
fonts de finançament, sectors involucrats en l execució i valoració econòmica). 

Els aspectes considerats en aquesta valoració són:  

Àmbit: classificació de les accions, segons el seu contingut prenent de referència els 
àmbits del PALS : territori i medi ambient, sociocultural i econòmic. 

Acció supramunicipal: fa referència a aquelles accions que poden ser impulsades en 
coordinació amb altres ajuntaments. 

Estat d implantació: avalua el grau d implantació de l acció, diferenciant entre acció no 
iniciada, iniciada, en curs, avançada, executada i continuada. 
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Estat d execució: es valora el temps necessari per a la realització de l acció una vegada 
s hagi iniciat. S estableixen els mesos necessaris en funció de l acció o s indica continuat si 
es tracta d una acció repetitiva en el temps. 

Termini d implantació: es valora l horitzó temporal d implantació de l acció, diferenciant si 
el termini és curt (0 a 2 anys), mitjà (3 a 5 anys) o llarg (6 10 anys).  

Grau de prioritat: indica l ordre que cal realitzar les accions dins d un mateix termini de 
temps. La prioritat es valora en alta, mitjana i baixa en funció de la rellevància de l actuació i 
de les prioritats expressades durant el procés de participació.  

Entitat responsable i altres organismes implicats: es valora el grau de competència 
municipal per a portar a terme l acció i la implicació d altres entitats o organismes. En 
algunes accions l Ajuntament pot fer poc més que de mediador o d impulsor, mentre que en 
d altres n és el principal responsable.  

Interrelació amb d altres accions: valora les possibles connexions entre accions, 
enumerant les accions relacionades entre sí. 

Cost inversió/manteniment: valora el grau d inversió o de manteniment necessari per a 
portar a terme o donar continuïtat a l acció. El grau d inversió s estima sempre que és 
possible. Quan no és possible s especifica sense valoració . Es valora com a organitzatiu 
i/o tècnic quan la inversió depèn bàsicament de tasques tècniques o gestions que pot dur a 
terme l Ajuntament amb l actual infrastructura. 

Fonts de finançament:  es valoren les possibles subvencions o ajuts per a l aplicació de la 
mesura, indicant les institucions i organismes que poden finançar l acció. El codi 
d identificació d organismes i institucions és el que es mostra a continuació:  

ACA Agència Catalana de l Aigua DPTOP 
Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques (GENCAT) 

CEMA 
Centre per a l Empresa i el Medi 
Ambient 

ICAEN 
Institut Català de l Energia 
(GENCAT) 

GDT Grup de Defensa del Ter DMAiH 
Departament de Medi Ambient i 
Habitatge (GENCAT) 

CCG Consell Comarcal del Gironès ABS Sarrià Àrea Bàsica de Salut de Sarrià 

ARC Agència de Residus de Catalunya CPF Centre de la Propietat Forestal 

ATMG 
Autoritat del Transport Metropolità 

de Girona 
CILMA 

Consell d Iniciatives Locals pe all 
Medi Ambient de les comarques de 
Girona 

UE Unió Europea DARP 
Departament d Agricultura, 
Ramaderia i Pesca 

DdG Diputació de Girona AMPA 
Associació de Mares i Pares 
d Alumnes 

ADF Agrupació de Defensa Forestal 
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Tot i que es tracta d una Agenda 21 supramunicipal, el PALS ha estat confeccionat i 
personalitzat per a cada municipi en base a les seves característiques i necessitats. En aquest 
sentit cada ajuntament pot la seva recerca en funció del grau de prioritat, del període o de 
l estat d execució i fins i tot d aquelles accions que es proposen a nivell supramunicipal en 
coordinació amb els altres ajuntaments. 

El PALS de Cervià de Ter s estructura en 6 línies de treball, 18 programes d actuació i 72 
accions.  

LÍNIA 1. PROMOCIÓ I PLANIFICACIÓ D UN DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL AMB 
CRITERIS DE SOSTENIBILITAT

 

L estructura urbana de Cervià de Ter es troba en consolidació, amb alguns sectors per 
urbanitzar i una connexió millorable entre diferents sectors del nucli urbà. Davant d aquesta 
situació, és important incorporar criteris de sostenibilitat urbana en el planejament futur de 
Cervià de Ter, tot fomentant un ús eficient del sòl i potenciant la diversitat d usos urbans per tal 
d afavorir les relacions socials i la qualitat ambiental. Tanmateix és important incorporar criteris 
de protecció i gestió del sòl no urbanitzable en la revisió del planejament urbanístic. 

Aquesta línia estratègica s estructura en 3 programes i 17 accions.  

Programa 1.1. Planejament urbanístic adequat a la realitat territorial  

Accions:  

1. Aprovar un Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) orientat cap el desenvolupament 
sostenible del territori 

2. Elaborar un Pla de millora urbana del centre històric 

3. Incorporar criteris ambientals en el disseny i la gestió dels nous creixements industrials 

4. Limitar la superfície del nou polígon industrial de Cervià de Ter 

5. Impulsar mesures per millorar la gestió dels espais verds del municipi 

6. Regular amb criteris de sostenibilitat els usos del sòl no urbanitzable 

7. Elaborar un Catàleg dels béns a protegir 

8. Elaborar una Carta del paisatge del municipi 

9. Establir un fons municipal del sòl no urbanitzable  

Programa 1.2. Millorar l accessibilitat i fomentar un mode de mobilitat més sostenible  

Accions:  

1. Aplicar la supressió de barreres arquitectòniques a l'espai viari i als equipaments del municipi 

2. Millorar la carretera Gi-633 i la construcció d un carril bici paral·lel 
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3. Aprofitar l'actual xarxa de camins existents per dissenyar una xarxa d'itineraris per a vianants i 
ciclistes 

4. Millorar el servei de transport col·lectiu 

5. Promoure el "compartir cotxe" 

6. Pacificar el centre urbà 

Programa 1.3. Accessibilitat a l habitatge i promoció de l edificació sostenible  

Accions:  

1. Promoure la construcció d'habitatges de promoció social, de compra i de lloguer 

2. Promoure  l arquitectura i la construcció sostenible  

LÍNIA 2. PRESERVACIÓ I MILLORA DE L ENTORN NATURAL

 

Aquesta línia estratègica té per objectiu millorar el coneixement del medi natural, assegurar la 
conservació i la restauració dels espais naturals i rurals del municipi . 

Aquesta línia estratègica s estructura en 4 programes i 17 accions.  

Programa 2.1. Preservació i millora de la xarxa fluvial  

Accions:  

1. Incloure el tram municipal del riu Ter a la Xarxa Natura 2000 

2. Garantir la qualitat de la zona d'arbredes present al riu Ter 

3. Restauració de la vegetació de ribera del Ter 

4. Establir criteris per a la limitació i regulació de les activitats extractives en l'àmbit fluvial 

5. Conèixer l'evolució de la qualitat ecològica de la xarxa fluvial  

Programa 2.2. Preservació i millora de la xarxa de camins  

Accions: 

1. Aprovar el Pla de Camins del Consell Comarcal del Gironès 

2. Regular l'accés motoritzat al medi natural 

3. Millorar la senyalització dels camins rurals 

4. Continuar amb el manteniment de camins rurals  

Programa 2.3. Preservació del paisatge agroforestal  

Accions:  

1. Garantir la conservació dels espais de gran valor natural i paisatgístic 



Pla d Acció Local per a la Sostenibilitat de Cervià de Ter 15

 

Pla d Acció Local per a la Sostenibilitat de Cervià de Ter, Sant Jordi Desvalls i Viladasens 

2. Conservar el paisatge agroforestal del municipi 

3. Promoure la custòdia del territori com a nova fórmula per garantir la conservació de la natura, el 
paisatge i el patrimoni cultural 

4. Sol·licitar als organismes pertinents la realització d'estudis de passos de fauna a través de les 
principals infraestructures viàries  

Programa 2.4. Prevenció i control dels riscos ambientals  

Accions:  

1. Mantenir del programa de conservació de lleres 

2. Millorar les infraestructures en prevenció d incendis 

3. Coordinar les ADF existents 

4. Comprovar les mesures de seguretat en edificis de titularitat pública i/o gestió municipal i de 
titularitat particular  

LÍNIA 3. OPTIMITZACIÓ DELS RECURSOS NATURALS I FOMENT DE L ÚS D ENERGIES 
RENOVABLES

 

L actual model de desenvolupament aconsegueix la millora del nivell de vida dels ciutadans a 
base d augmentar el consum de recursos naturals (consum de materials i energia) i l impacte 
ambiental (producció de residus, contaminació de l aire, abocament d aigües residuals). 

Tot i que sovint es tracta de problemes globals que superen l àmbit i les competències locals, 
els municipis poden i han d orientar-se cap un ús més sostenible dels recursos ecològics.  

Es tracta de millorar l eficiència energètica, fer una millor gestió de l aigua, potenciar la 
valorització dels residus i fins i tot millorar la qualitat de l aire.   

L objectiu d aquesta línia estratègica és aconseguir un ús eficient dels recursos ecològics, 
promoure la implantació de fonts energètiques renovables, i emprendre estratègies per a reduir 
l impacte ambiental de les nostres activitats. 

Aquesta línia estratègica s estructura en 4 programes i 20 accions.  

Programa 3.1. Ús racional i estalvi de l aigua  

Accions:  

1. Legalitzar les captacions municipals 

2. Promoure la legalització de les captacions particulars 

3. Fer estudis necessaris per garantir en un futur el subministrament del municipi i la seva qualitat 

4. Conscienciar a la població sobre la necessitat d un ús i consum racional d aigua 

5. Aprovar una ordenança municipal per a l optimització del consum d aigua domèstica al municipi 
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6. Continuar instaurant la xarxa separativa d aigües pluvials  

Programa 3.2. Millora en la gestió de residus  

Accions:  

1. Continuar fomentant la recollida selectiva dels residus orgànics 

2. Realitzar la neteja dels abocaments incontrolats 

3. Aprovar una ordenança municipal de gestió de les runes i els residus de la construcció 

4. Incrementar el control municipal de la gestió de les dejeccions ramaderes 

5. Impulsar una diagnosi ambiental a les indústries del municipi 

6. Elaborar un cens de les activitats existents al municipi  

Programa 3.3. Millora de la gestió energètica i foment de les energies renovables  

Accions:  

1. Millorar la xarxa elèctrica de mitjana i baixa tensió dins el nucli urbà 

2. Implantar el Pla de millora de l'enllumenat públic 

3. Aprovar una ordenança municipal reguladora de la contaminació lumínica 

4. Controlar el consum energètic dels equipaments municipals i l enllumenat públic 

5. Impulsar auditories energètiques en els principals equipaments públics 

6. Crear incentius per a l'ús d'energies renovables i foment de l'eficiència energètica 

Programa 3.4. Millora de la qualitat ambiental  

Accions:  

1. Aprovar l'ordenança municipal reguladora del soroll ambiental 

2. Aplicar paviments porosos o drenants a la travessera urbana de Cervià de Ter  

LÍNIA 4. PROMOCIÓ D UN TEIXIT ECONÒMIC EQUILIBRAT I SOSTENIBLE

 

En l actual marc de desenvolupament econòmic basat en una economia de mercat l Ajuntament 
no sempre té capacitat d intervenció en les decisions de caràcter particular però sí a nivell de 
facilitar o propiciar unes certes tendències respecte d altres.  

En aquest sentit, cal que es defineixi un marc econòmic general i que es prenguin mesures per 
potenciar els punts forts municipals i alhora per enfocar el futur creixement a una economia 
més diversificada i menys dependent d un únic sector productiu/econòmic, no només en l àmbit 
municipal sinó també a nivell supramunicipal. 

Aquesta línia estratègica s estructura en 2 programes i 4 accions.  
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Programa 4.1. Promoció i dinamització econòmica del municipi  

Accions: 

1. Promoure l agricultura i ramaderia ecològica 

2. Promoure els Plans Tècnics de Gestió i Millora Forestal i Plans Simples de Gestió  

Programa 4.2. Impuls del turisme de qualitat relacionat amb el medi rural  

Accions:  

1. Impulsar un servei de promoció econòmica 

2. Promoure la ruta BTT El Ter mitjà  

LÍNIA 5. MILLORA DE LA QUALITAT DE VIDA I POTENCIACIÓ DE LA VIDA ASSOCIATIVA 
I CULTURAL

 

L estructura social presenta una contínua evolució i aquests canvis es tradueixen en noves 
necessitats a nivell d habitatge, sanitari, de benestar i protecció social, etc.  

Per aquest motiu aquesta línia inclou diferents accions encaminades a potenciar el món 
associatiu i cultural, així com diferents actuació bàsiques per impulsar un projecte educatiu 
global, obert i implicat amb el medi físic i humà més proper.  

Aquesta línia estratègica s estructura en 3 programes i 8 accions.   

Programa 5.1. Promoció d un projecte educatiu global i integrador  

Accions:  

1. Impulsar el programa "Escoles Verdes" 

2. Potenciar el Consell Escolar Municipal 

3. Fomentar l'interès dels ciutadans per formar-se en noves tecnologies 

4. Potenciar una escola d adults 

Programa 5.2. Dinamització de les activitats culturals, esportives i d oci  

Accions 

1. Constituïr un consell d'entitats municipal 

2. Elaborar un Pla municipal d'infraestructures i equipaments  

Programa 5.3. Potenciació del voluntariat i de l'assistència sanitària  
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Accions:  

1. Reforçar l'atenció sociosanitària 

2. Fomentar el voluntariat social  

LÍNIA 6. IMPULS D INSTRUMENTS COORDINATS DE GESTIÓ MUNICIPAL AMB 
L OBJECTIU DE MILLORAR L EFICIÈNCIA DELS SERVEIS, PROMOCIÓ DE LA COHESIÓ 
DEL TERRITORI I FOMENT DE LA PARTICIPACIÓ CIUDADANA

 

Assolir les bases per a un desenvolupament sostenible és una responsabilitat que afecta a tots 
(ajuntament, agents econòmics, agents socials,...). Per això és necessari iniciar polítiques 
municipals dirigides a implicar als diferents agents locals i a tota la ciutadania en el procés 
d Agenda 21 local.  

Aquesta línia estratègica doncs, intenta desenvolupar els mecanismes que han d ajudar a 
enfortir la participació ciutadana en el procés de desenvolupament del PALS així com cercar 
intruments coordinats de gestió municipal que contribueixin en la millora de l eficiència dels 
serveis i de la promoció de la cohesió territorial . 

Aquesta línia estratègica s estructura en 2 programes i 5 accions.  

Programa 6.1. Millorar els instruments de comunicació entre ajuntament i ciutadans i fomentar la 
participació ciutadana   

Accions:  

1. Millorar dels canals d'informació entre l'Ajuntament i la població 

2. Participació de l'Ajuntament en xarxes de municipis per a la sostenibilitat 

3. Seguiment del programa d'indicadors de sostenibilitat  

Programa 6.2. Crear instruments de millora per la gestió municipal  

Accions 

1. Instar al Consell Comarcal per tal que creï un sistema conjunt de compres entre els municipis de 
petites dimensions del Gironès 

2. Implantar les bones pràctiques ambientals a les dependències municipals    


