
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Document 4 a. Pla d’acció local 

PLA D’ACCIÓ LOCAL 
PER A LA 

SOSTENIBILITAT 

Maig de 2008

Cofinançament FEDER 
Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional 



 

 

 

 

 

Índex 

 

1. Introducció...................................................................................................... 1 

2. Bases per a l’establiment de les Agendes 21 Locals ..................................... 2 

3. Declaració de desenvolupament sostenible ................................................... 3 

4. Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat de Serinyà........................................ 4 

4.1.    Línies estratègiques i programes d’actuació ............................................. 7 

4.2.    Accions i projectes específics ................................................................... 9 

4.2.1.    Índex................................................................................................ 9 

4.2.2.    Fitxes descriptives........................................................................... 12 

5. Annexos.......................................................................................................... 113 

 

 



 
 
 



1 

Introducció 

1. Introducció 

El present document consta de 3 parts ben diferenciades entorn a la proposta del Pla 
d’Acció Local. Aquest pla d’acció és resultat de l’anàlisi i diagnosi precedent del municipi, i la 
seva confecció ha estat oberta a les aportacions de les persones que viuen o treballen en el 
terme municipal. En general, els objectius perseguits han estat: 

- dotar a l’Ajuntament d’un instrument per poder desenvolupar una estratègia de futur 
cap a la sostenibilitat de manera programada, 

- establir una prioritat en actuacions i projectes per a la sostenibilitat tant ambiental, 
econòmica com social del municipi, 

- validar i incorporar les propostes dels agents socials en matèria d’identificació i 
caracterització d’actuacions i projectes per al municipi, 

- fer d’aquest document l’eina clau i punt de partida per portar a terme l’Agenda 21. 

Davant aquests objectius centrats entorn el pla d’acció, les 3 parts o blocs de continguts 
disponibles en els següents capítols són: 

 Bases per l’establiment de les Agendes 21 locals – Capítol 2 

Ofereix un context global de les Agendes 21 sobre l’origen d’aquesta iniciativa 
de posar en pràctica la definició de desenvolupament sostenible a l’àmbit local 
i regional. Disposa de documents annexos. 

 Declaració de desenvolupament sostenible – Capítol 3 

És la declaració de l’Ajuntament, aprovada en ple municipal, amb la qual es fa 
efectiva l’adscripció i compromís envers els principis de desenvolupament 
sostenible i a les actuacions que amb aquest objectiu contempla el Pla 
d’Acció Local. 

 Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat – Capítol 4 

Conté les actuacions a impulsar per l’Ajuntament estructurades per línies 
estratègiques i programes, i ordenades per prioritats, terminis i altres criteris 
de caracterització de les actuacions. El Pla d’Acció Local es disposa també 
suport digital (CD adjunt) amb format Access per facilitar la seva consulta i 
actualització. 

El contingut d’aquest document 4A. Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat es completa amb 
el document 4B. Pla de Seguiment que concreta el sistema d’avaluació, seguiment i difusió 
del PALS i de l’Agenda 21 en general. En especial, aquest segon document conté els 
indicadors ambientals, socials i econòmics amb els quals iniciar el seguiment i avaluació 
sobre l’estat del municipi. 



2 

Bases per a l’establiment de les Agendes 21 Locals 

2. Bases per a l’establiment de les Agendes 21 Locals 

Des de la recuperació de la democràcia, la iniciativa local ha estat clau essencial per a la 
consecució de substantives millores en els pobles i ciutats del nostre país. En l’actualitat, 
l’acció local continua essent igualment rellevant davant els nous i grans reptes que ha 
d’afrontar la societat contemporània. Reptes entre els quals destaquen una utilització 
diferent dels més diversos recursos naturals (p.ex. l’aigua, l’energia, el sòl, la biodiversitat) a 
fi d’assegurar-ne la seva preservació, i l’assoliment d’un alt nivell de qualitat de vida que 
reverteixi de manera equitativa i solidària. En definitiva, se’ns planteja la necessitat 
irreversible i inajornable d’obrir una nova etapa que permeti avançar cap a models de major 
sostenibilitat territorial, ambiental, econòmica i social i cultural. 

D’ençà de la Cimera de la Terra, celebrada a Rio de Janeiro a l’any 1992, han estat moltes 
les comunitats locals d’arreu del món que s’han proposat validar el principi d’assolir un 
model de desenvolupament sostenible que, en conseqüència, cobreixi les necessitats del 
present sense comprometre les de les generacions futures. El pla de treball acordat en 
aquella cimera adreçada al segle XXI, avui es tradueix en estratègies concretes com les 
Agendes 21 Locals que constitueixen una resposta clara a la crida, a escala planetària, a 
pensar globalment i actuar localment. 

A Europa hi ha indicis prou evidents –com l’adhesió massiva de les autoritats locals a les 
Cartes d’Aalborg (1994) i Lisboa (1996), l’inici de processos d’elaboració i implantació 
d’Agendes 21 Locals, o la posada en funcionament d’instruments de concertació territorial 
entre diferents agents i administracions– que permeten pensar que és precisament a les 
ciutats i als pobles on es pot generar més decisivament l’impuls envers l’aplicació 
pragmàtica del concepte de sostenibilitat, quelcom fins ara més incert a esferes 
governamentals d’àmbit superior. 

La Declaració de Manresa efectuada a l’any 1997, i més recentment les Declaracions de 
Mataró (2004), Vilafranca (2005) i Girona (2006) en que es renoven els compromisos 
efectuats pels municipis adherits a la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a Sostenibilitat, 
corroboren aquest balanç alhora que adverteix dels obstacles que suposa la generalitzada 
insuficiència dels recursos municipals, la complexitat d’introduir canvis que impliquen noves 
formes de comportament o, entre altres, la transferència d’instruments per sumar esforços 
individuals i integrar l’acció local a escales territorials més àmplies. 

Tot i els obstacles, la premissa de cercar l’equilibri entre les aspiracions socials i 
econòmiques de la societat i la capacitat del ecosistemes naturals per suportar-les (Informe 
Brundtland-El nostre futur comú, any 1987) és un requisit que ens concerneix a tots, i que 
pobles i ciutats europees i d’arreu del món han assumit el compromís de treballar en 
aquesta direcció des de la planificació i gestió local i diària. 

En els annexos d’aquest document es disposa del text íntegre de la Carta d’Aalborg (1994), 
la Carta de Lisboa (1996) i la Declaració d’Hannover (2000), així com d’altres declaracions 
d’àmbit català –entre les quals les esmentades de Manresa, Mataró, Vilafranca i Girona– i 
que són de referència directa pel desenvolupament d’Agendes 21 locals i regionals. 
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Declaració de desenvolupament local sostenible 

3. Declaració de desenvolupament local sostenible 
 

L’Ajuntament, en representació dels seus habitants, manifesta ser conscient dels reptes 
ambientals, econòmics i socials que planteja el procés global de desenvolupament, i 
assumeix la responsabilitat de col·laborar activament en la recerca de solucions des de 
l’àmbit local. 

L’Ajuntament actuarà, des de la seva competència, en la promoció d’un desenvolupament 
sostenible que satisfaci les necessitats materials i humanes de la generació actual sense 
comprometre aquesta mateixa necessitat i capacitat a les generacions futures. 

D’aquesta manera, des del consistori municipal es pren el compromís d’establir, 
progressivament i en tots els àmbits d’actuació, una acció de govern local sota criteris de 
desenvolupament sostenible i, en concret, que respongui als següents objectius marc: 

1. Ordenació i gestió racional i vertebrada del territori 

2. Manteniment del paisatge i minimització dels riscos 
3. Optimització dels recursos naturals i minimització d’impactes 
4. Foment de les oportunitats laborals i del teixit econòmic 
5. Millora de la qualitat de vida i promoció de la cohesió i el moviment sociocultural 
6. Potenciació dels canals de comunicació i participació 

L’Ajuntament, en nom dels ciutadans i ciutadanes del municipi, emet aquesta declaració de 
desenvolupament sostenible en el context de la seva adhesió a la Carta d’Aalborg, a l’any 
2007, que li instava a realitzar l’Agenda 21 i a implantar-ne el Pla d’Acció Local per a la 
Sostenibilitat que conté. 

S’assumeix així un projecte de planificació i gestió sostenible, integral, estratègica, en 
constant aplicació i adaptació, que reverteixi a curt i a llarg termini, i que uneixi esforços dins 
i fora del municipi, a partir de la participació ciutadana i de la cooperació entre municipis a 
l’hora d’impulsar actuacions d’interès compartit. 

L’Ajuntament subscriu aquesta declaració i procurarà aplicar els compromisos que se’n 
desprenen en la presa de decisions que concerneixen a l’esdevenir del municipi i, per 
extensió, a la contribució des de l’àmbit local a una definició efectiva del significat de 
desenvolupament sostenible. 
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Pla d’Acció Local per a la Sosteniblitat de Serinyà 

4. Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat de Serinyà 

El Pla d’Acció local per a la Sostenibilitat (PALS) és el document programàtic que defineix 
les polítiques i actuacions que procurarà impulsar l’Ajuntament de Serinyà per tal d’assolir 
un desenvolupament més sostenible, d’acord amb el procés d’Agenda 21 Local en el que 
es troba immers el municipi. 

El contingut del pla d’acció és fruit de l’anàlisi i de la diagnosi municipal, i s’ha elaborat tot 
tenint en consideració les propostes sorgides durant els debats de participació pública 
que s’han realitzat en el municipi per aquesta finalitat. En concret, el PALS respon a una 
sèrie de grans objectius i s’estructura jeràrquicament en línies estratègiques que 
contenen diferents programes d’actuació, cadascun dels quals inclou una relació 
d’accions o actuacions 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: classifica les accions segons el seu contingut sigui d’abast territorial, 
ambiental, econòmic i sociocultural. 

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

  Tipus d’acció: determina la tipologia de l’actuació proposada en forma de projecte 
executiu, estudis tècnics, execució d’obres, accions jurídiques i organitzatives, pla o 
programa de vigilància i control, posada en marxa de nous serveis,... 
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  Proposta fòrum: indica aquelles accions resultants dels fòrums de participació 
ciutadana. 

  Estat d’implantació: avalua el grau d’implantació de l’acció, diferenciant entre acció 
no iniciada, iniciada, en curs, avançada, executada i continuada. 

  Estat d’execució: valora el temps necessari per a la realització de l’acció una 
vegada s’hagi iniciat. S’estableixen els anys/mesos necessaris en funció de 
l’acció o s’indica continuat si es tracta d’una acció repetitiva en el temps. 

  Termini d’implantació: 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: assenyala si és de 
competència municipal 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 si. 

  Cost inversió: valora el grau d’inversió 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 variable. 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: valoren les possibles subvencions o ajuts per a 
l’aplicació de la mesura, indicant les institucions i organismes que poden 
finançar l’acció.  

 

Els organismes i institucions citats són les següents: 
 

AJ Ajuntament 

AJ AG21 Ajuntaments de l’Agenda 21 de Cabanelles, Crespià, Esponellà, Fontcoberta i 
Serinyà 

ACA Agència Catalana de l’Aigua 
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ADF Agrupació de Defensa Forestal 

AMPA Associació de Mares i Pares d’Alumnes 

AOLEGCG Associació per l’Orientació Laboral i Empresarial de les Comarques Gironines 

ATMG Autoritat Territorial de la Mobilitat de Girona 

CA Cooperatives Agràries 

CAPG Cambra Agrària Provincial de Girona 

CCAE Consell Comarcal de l’Alt Empordà 

CCPE Consell Comarcal del Pla de l’Estany 

CCPAE Consell Català de la Producció Agrària Ecològica 

CIDEM Centre d’Innovació i Desenvolupament Empresarial 

COCING Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Girona 

CCOO Confederació Sindical de Comissions Obreres 

CE Centre Escolar 

CFC Consorci Forestal de Catalunya 

CPF Centre de la Propietat Forestal 

CTFC Centre Tecnològic Forestal de Catalunya 

DAR Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural 

DASiC Departament d’Acció Social i Ciutadania 

DBiF Departament de Benestar i Família 

DCiMC Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació 

DdG Diputació de Girona 

DE Departament d’Educació 

DEiF Departament d’Economia i Finances 

DGiAP Departament de Governació i Administracions Públiques 

DGEiM Direcció General d’Energia i Mines 

DI Departament d’Interior 

DMAiH Departament de Medi Ambient i Habitatge 

DPTiOP Departament de Política Territorial i Obres Públiques 

DT Departament de Treball 

DS Departament de Salut 

DIUiE Departament d’Innovació, Universitat i Empresa 

FOEG Federació d’Organitzacions Empresarials de Girona 

ICAEN Institut Català de l’Energia 

PIMEC Petita i Mitjana Empresa de Catalunya 

PUOSC Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya 

REG Regió d’Emergències de Girona 

SA Sindicat Agrari 

SGG Subdelegació de Govern a Girona 
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SOC Servei d’Ocupació de Catalunya 

SP Sector Privat 

STSI Secretaria de Telecomunicació i Societat de la Informació 

UdG Universitat de Girona 

UE Unió Europea 

UGT Unió General de Treballadors 

XCT Xarxa de Custòdia del territori 

 

Tot seguit es dóna a conèixer la integritat del PALS de Serinyà conformat per 5 línies 
estratègiques, 15 programes d’actuació i 68 accions. El CD adjunt –que correspon als 
documents en digital de l’Agenda 21– conté la base de dades en format Microsoft Access 
que permet la consulta, revisió i actualització de les accions del PALS segons el criteri de: 

- Totes les accions 

- Accions supramunicipals 

- Accions per grau de prioritat 

- Accions per termini d’implantació 

- Accions per estat d’execució 

 

4.1. Línies estratègiques i programes d’actuació 

L’Agenda 21 Local pren els objectius marc que guien el desenvolupament sostenible del 
municipi i els manifesta en forma de línies estratègiques en el Pla d’Acció Local, així com 
detalla els objectius específics o programes d’acció que integren cadascun d’aquests 
grans objectius o línies estratègiques contemplades:  
 

Línia estratègica  
ORDENACIÓ EFICIENT I VERTEBRADA DEL TERRITORI 

Assegurar un planejament urbanístic de qualificació del sòl equilibrada i 
integrada, de cohesió territorial, d’accessibilitat a l’habitatge, millora de l’entorn 
urbà i optimització del consum del sòl. Garantir, així mateix, la capacitat de 
desplaçament com a dret bàsic per a la població. 

Programes d’actuació 

1.1. Optimització dels usos del sòl i del model territorial 

1.2. Millora de la mobilitat i l’accessibilitat 
 

  
  
  
11 
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Línia estratègica 
MANTENIMENT DEL PAISATGE I MINIMITZACIÓ DE RISCOS 

Dotar als espais oberts –espais naturals, agroforestals i no urbanitzables en 
general– així com al paisatge del territori, de figures o instruments de 
preservació, connectivitat i millora del seus valors naturals però també socials i 
econòmics. En riscos ambientals, gestionar bé per minimitzar i prevenir abans 
que corregir. 

Programes d’actuació 

2.1. Gestió dels espais oberts d’interès natural, agrícola o forestal 

2.2. Preservació del paisatge i de la connectivitat  ecològica 

 

Línia estratègica  
OPTIMITZACIÓ DELS RECURSOS NATURALS I MINIMITZACIÓ D’IMPACTES 

Aconseguir reduir la pressió i vulnerabilitat dels recursos hídrics del territori, 
millorar la gestió dels residus per disminuir, reciclar i valoritzar la seva 
producció, obtenir un consum més eficient de l’energia en el sector públic i 
privat, i regular les emissions atmosfèriques i acústiques susceptibles 
d’impacte. 

Programes d’actuació 

3.1. Millora de l’abastament i sanejament de l’aigua  

3.2. Minimització i gestió dels residus 

3.3. Subministrament i estalvi de l’energia 

3.4. Control d’emissions atmosfèriques i acústiques 

 

Línia estratègica 
FOMENT DE LES OPORTUNITATS LABORALS I DEL TEIXIT ECONÒMIC 

Unir esforços per potenciar el teixit productiu de l’àmbit d’estudi sota criteris de 
diversitat, innovació, qualitat i sostenibilitat ambiental. Possibilitar viure i 
treballar en el municipi/regió, cercar vies de reactivació del sector agrari i 
forestal, i propiciar noves iniciatives empresarials de gran capacitat d’expansió 
(teletreball, turisme actiu i cultural). 

Programes d’actuació 

4.1. Suport a les iniciatives empresarials i a les activitats emergents 

4.2. Modernització i adaptació de l’activitat agrària i forestal 

 

  
  

  
33 

  
  
  
44 

  
  

  
22 
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Línia estratègica 
MILLORA DE LA QUALITAT DE VIDA I PROMOCIÓ DE LA COHESIÓ I EL 
MOVIMENT SOCIOCULTURAL 

Vetllar pel ple desenvolupament de les persones –sense discriminació social, 
econòmica o territorial– assegurant una educació formal i no reglada de 
qualitat, l’accés a l’habitatge digne i a un preu just, la constant millora en la 
dotació sanitària, la universalització dels serveis assistencials i l’estimulació de 
la població envers la cultura en sentit ampli. 

Programes d’actuació 

5.1. Proximitat de l’escola i formació ambiental 

5.2. Mecanismes per l’accés a l’habitatge 

5.3. Garanties i adequació de les prestacions sanitàries i d'assistència 
social 

5.4. Dinamització de les activitats socioculturals i del moviment associatiu 

 

Línia estratègica 
POTENCIACIÓ DELS CANALS DE COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ 

Es pretén impulsar canals d’informació i fomentar la participació ciutadana per 
a un exercici de la gestió municipal més involucratiu, transparent i accessible. 

Programes d’actuació 

6.1. Divulgar i fer el seguiment de l’Agenda 21 

6.2. Garantir l’accés a les noves tecnologies de la informació i de la        
comunicació 

 

4.2. Accions i projectes específics 

4.2.1. Índex 

Línies estratègiques: 6  
Programes d’actuació: 15  
Accions i projectes: 68 
 
 1. Ordenació eficient i vertebrada del territori 
 1.1. Optimització dels usos del sòl i del model territorial 

 1.1.1. ELABORAR UN PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL 

 1.1.2. ADEQUAR I COORDINAR EL PLANEJAMENT AMB ELS MUNICIPIS VEÏNS I AMB EL
 PLANEJAMENT SUPRAMUNICIPAL 

 1.1.3. FOMENTAR LA REHABILITACIÓ I RENOVACIÓ DELS TEIXITS URBANS EXISTENTS 

  
  
  

  
55 

  

  
66 
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 1.1.4. MILLORAR LA QUALITAT DE L'ESPAI URBÀ 

 1.1.5. ORDENAR ACURADAMENT LES VORES DELS NUCLIS I EL SEU ENTORN 

 1.2. Millora de la mobilitat i l’accessibilitat 
 1.2.1. PLANIFICAR DE MANERA INTEGRADA ELS USOS DEL SÒL I EL TRANSPORT 

 1.2.2. DESENVOLUPAR UN PLA ESPECIAL D'ORDENACIÓ DELS CAMINS I SENDERS DE LLEURE 

 1.2.3.  INCREMENTAR LES ZONES EXCLUSIVES PER A VIANANTS I SENYALITZAR ELS  DIVERSOS 
NUCLIS URBANS COM A PRIORITAT INVERTIDA 

 1.2.4. ELABORAR UN PLA DE SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES A LA VIA PÚBLICA I 
EQUIPAMENTS MUNICIPALS 

 1.2.5. POTENCIAR ALTERNATIVES DE TRANSPORT PÚBLIC O PRIVAT COMPARTIT 

 1.2.6. MILLORA DELS SENTITS DE CIRCULACIÓ I LA SENYALITZACIÓ DE LA XARXA VIÀRIA AL 
NUCLI DE SERINYÀ 

  
2. Manteniment del paisatge i minimització de riscos 
 2.1. Gestió dels espais oberts d’interès natural, agrícola o forestal 

 2.1.1. POTENCIAR ACTUACIONS DE CUSTÒDIA EN ELS ESPAIS D'INTERÈS NATURAL O
 AGRÍCOLA I DONAR SUPORT A LES EXISTENTS 

 2.1.2. IMPULSAR LA REDACCIÓ I APLICACIÓ DELS INSTRUMENTS D'ORDENACIÓ FORESTAL QUE 
FOMENTIN LA GESTIÓ SILVÍCOLA SOSTENIBLE 

 2.1.3. PROMOURE LES BONES PRÀCTIQUES AGRÍCOLES I RAMADERES RESPECTUOSES AMB 
L'ENTORN 

 2.2. Preservació del paisatge i de la connectivitat ecològica 
 2.2.1. PROCURAR MITJANS PER FER EFECTIVA LA REGULACIÓ DE LES ACTIVITATS DE LLEURE I 
L'ACCÉS EN EL MEDI NATURAL 

 2.2.2. ESTUDIAR L'ADEQUACIÓ DE PASSOS DE FAUNA EN INFRAESTRUCTURES VIÀRIES I 
HIDRÀULIQUES 

 2.2.3. INSTAR QUE EL PROJECTE DE LA LÍNIA D'ALTA TENSIÓ ES REALITZI AMB EL MENOR 
IMPACTE AMBIENTAL 

 2.2.4. ELABORAR UN PLA DE RECUPERACIÓ I PROTECCIÓ DEL TORRENT SERINYADELL 

 2.2.5. REDUIR ELS IMPACTES DE LA URBANITZACIÓ DEL TURÓ D'EN PARELLA SOBRE EL PLA DE 
MARTÍS 

 2.2.6. REGULAR SUPRAMUNICIPALMENT LES ACTIVITATS EXTRACTIVES I CONTROLAR ELS 
PRÉSTECS DE TERRA 

 2.3. Prevenció de riscos ambientals i mitjans en cas d’emergència 
 2.3.1. MANTENIR UN PROGRAMA DE NETEJA I MANTENIMENT DE CAMINS RURALS 

 2.3.2. ACONSEGUIR UNA MAJOR PERIODICITAT EN LA NETEJA DE LLERES 

 2.3.3. COORDINAR COMPETÈNCIES EN LA PREVENCIÓ DE RISCOS 

 2.3.4. DETERMINAR LES ZONES DE RISC NATURAL I DEFINIR-LES EN EL PLANEJAMENT 
URBANÍSTIC 

 2.3.5. APLICAR LES MESURES DE PREVENCIÓ D'INCENDIS EN ELS NUCLIS FORESTALS I EN LES 
NOVES URBANITZACIONS SEGONS LA NORMATIVA VIGENT 

 
3. Optimització dels recursos naturals i minització d'impactes 
 3.1. Millora de l’abastament i sanejament de l’aigua 

 3.1.1. CERCAR ALTERNATIVES DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA ALS NUCLIS DE POBLACIÓ 

 3.1.2. ESTABLIR MECANISMES DE CONTROL DELS CONSUMS D'AIGUA 

 3.1.3. INCENTIVAR I FOMENTAR  MECANISMES D'ESTALVI D'AIGUA 

 3.1.4. IMPULSAR LA INSTAL·LACIÓ PROGRESSIVA DE LA XARXA SEPARATIVA D'AIGÜES 
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RESIDUALS I PLUVIALS 

 3.1.5. CONTROLAR I SUBSTITUIR PERIÒDICAMENT LES FOSSES SÈPTIQUES I FER SEGUIMENT 
DELS ABOCAMENTS A LLERA PÚBLICA 

 3.1.6. INSTAR PER UNA NOVA DEPURADORA O AMPLIACIÓ I MILLORA DE L'ACTUAL 

 3.2. Minimització i gestió dels residus 
 3.2.1. SENSIBILITZAR LA POBLACIÓ I FOMENTAR LA MINIMITZACIÓ I VALORACIÓ DELS RESIDUS 

 3.2.2. DETECTAR DÈFICITS EN LA DISTRIBUCIÓ DE LES ÀREES D’APORTACIÓ 

 3.2.3. REVISAR EL SERVEI DE DEIXALLERIA MÒBIL I DE RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS 

 3.3. Subministrament i estalvi de l’energia 
 3.3.1. INICIAR EL PLA D’ADEQUACIÓ DE LA IL·LUMINACIÓ EXTERIOR 

 3.3.2. INSTAL·LAR UN SISTEMA AUTOMÀTIC DE REGULACIÓ DE L’ENLLUMENAT 

 3.3.3. VETLLAR PER LA IMPLANTACIÓ PROGRESSIVA D’ENERGIES RENOVABLES 

 3.4. Control d’emissions atmosfèriques i acústiques 
 3.4.1. ESTUDIAR LA POSSIBILITAT DE RESTRINGIR LES ACTIVITATS POTENCIALMENT
 CONTAMINANTS DE L'ATMOSFERA 

 3.4.2. INSTAR A LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA MONTBLANC A INSTAL·LAR SISTEMES DE PAL·LIACIÓ 
D'OLORS I SOROLLS 

 3.4.3. ADEQUAR-SE ALS MAPES DE CAPACITAT ACÚSTICA I APROVAR UNA ORDENANÇA 
REGULADORA DEL SOROLL 

 
 4. Foment de les oportunitats laborals i del teixit econòmic 
 4.1. Suport a les iniciatives empresarials i a les activitats emergents 

 4.1.1. DIFONDRE I POTENCIAR ELS SERVEIS DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I LABORAL 

 4.1.2. GARANTIR I PROMOURE EL TELETREBALL EN EL PROPI MUNICIPI 

 4.1.3. DESENVOLUPAR NOUS JACIMENTS D’OCUPACIÓ 

 4.1.4. REVISAR EL SERVEI DEL VIVER D’EMPRESES LA INCUBADORA I PROMOCIONAR EL SEU ÚS 
EFECTIU 

 4.1.5. MILLORAR L’OFERTA DE TURISME ACTIU I CULTURAL 

 4.2. Modernització i adaptació de l’activitat agrària i forestal 
 4.2.1. FACILITAR LA PROJECCIÓ ECONÒMICA, SOCIAL I AMBIENTAL DE LES EXPLOTACIONS 
AGRÀRIES 

 4.2.2. POTENCIAR EL COOPERATIVISME PER A LA REVALORITZACIÓ DELS PRODUCTES AGRARIS 

 4.2.3. PROPORCIONAR AJUT I VIABILITAT A LA PRODUCCIÓ AGROALIMENTÀRIA NATURAL I 
ECOLÒGICA 

 
 5. Millora de la qualitat de vida i promoció de la cohesió i el moviment 
sociocultural 
 5.1. Proximitat de l'escola i formació ambiental 

 5.1.1. DISPOSAR DE CENTRES EDUCATIUS (ESCOLA BRESSOL I CEIP) DE MÉS CAPACITAT 

 5.1.2. MANTENIR UN TRANSPORT ESCOLAR EFICIENT I IMPULSAR L'EXPERIÈNCIA EN "CAMINS 
ESCOLARS SEGURS" 

 5.1.3. REFORÇAR L'EDUCACIÓ AMBIENTAL EN EL PROGRAMA CURRICULAR DELS CENTRES 
ESCOLARS 

 5.1.4. COL·LABORAR AMB ELS CENTRES D'EDUCACIÓ AMBIENTAL PROPERS I AFAVORIR 
L'EDUCACIÓ EN EL LLEURE 

 5.1.5. POTENCIAR I DIVULGAR CURSOS EDUCATIUS DE FORMACIÓ NO REGLADA MANCOMUNATS 
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 5.2. Mecanismes per a l'accés a l'habitatge 
 5.2.1. PROMOURE POLÍTIQUES SOCIALS PER A L’ACCÉS A L’HABITATGE 

 5.2.2. CENSAR ELS HABITATGES BUITS APTES PER ARRIBAR A SER OCUPATS 

 5.2.3. CONTEMPLAR LA REHABILITACIÓ D’EDIFICIS PÚBLICS PER A LA SEVA CONSERVACIÓ I ÚS 

 5.3. Garanties i adequació de les prestacions sanitàries i d'assistència social 
 5.3.1. SEGUIR PARTICIPANT EN PROGRAMES PER A LA SALUT I PREVENCIÓ DE MALALTIES 

 5.3.2. REFORÇAR ELS RECURSOS HUMANS I ELS SERVEIS SOCIALS D’ATENCIÓ SOCIAL 

 5.3.3. CONSIDERAR L’OFERTA DE SERVEIS SOCIOSANITARIS MANCOMUNATS 

 5.3.4. POTENCIAR ELS SERVEIS DE POLICIA PRÒXIMA I PREVENTIVA, I MILLORAR LA RAPIDESA I 
EFICÀCIA DE LES ACTUACIONS 

 5.4. Dinamització de les activitats socioculturals i del moviment associatiu 
 5.4.1. CREAR UNA BORSA D'ACTIVITATS CULTURALS INTERMUNICIPAL 

 5.4.2. POTENCIAR L'ASSISTÈNCIA A ACTES I CENTRES DE DIFUSIÓ CULTURAL 

 5.4.3. PROMOURE EL MECENATGE SOCIOCULTURAL ENTRE LES EMPRESES ESTABLERTES AL 
TERRITORI 

 5.4.4. MOBILITZAR LA CIUTADANIA I L'ASSOCIACIONISME EN L'OFERTA D'ACTIVITATS
 SOCIOCULTURALS 

 5.4.5. ESTUDIAR L'ESTAT I ÚS ACTUAL I POTENCIAL DELS EQUIPAMENTS CULTURALS, 
ESPORTIUS I DE LLEURE, PER OPTIMITZAR I MANCOMUNAR EL SEU ÚS 

  
6. Potenciació dels canals de comunicació i participació 

6.1. REFORÇAR ELS CANALS D’INFORMACIÓ I FOMENTAR LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

6.2. DIVULGAR I FER EL SEGUIMENT DE L’AGENDA 21 DEL MUNICIPI 

6.3. GARANTIR L’ACCÉS I FUNCIONAMENT ÒPTIM DE LES NOVES TECNOLOGIES DE LA 
INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ 

 

4.2.2. Fitxes descriptives 

 

 



Objectiu

Adequar la normativa urbanística a la legislació vigent incorporant els criteris de desenvolupament 
sostenible

Territori i medi ambient Econòmic Sociocultural

Descripció

Aprofitant el marc de redacció d'un nou POUM i seguint les directrius que estableix la pròpia Llei 
d'urbanisme (Llei 2/2002 de 14 de març), l'Ajuntament vetllarà per tal d'incorporar criteris de sostenibilitat en
el desenvolupament urbanístic.

Els principals criteris ambientals a incorporar en el POUM són:

- Orientar el creixement urbà vers un model que potenciï la compacitat urbana i la barreja d'usos.

- Actuar de manera prioritària sobre els buits urbans per cohesionar el poble.

- Rehabilitar aquelles àrees urbanes que es troben ocupades per activitats en desús.

- Millorar la distribució d'espais lliures i equipaments, assegurant un model urbà pensat per a les persones.

- Limitar els creixements urbans dels veïnats rurals, i evitar el creixement difús.

- Conservar la biodiversitat i el patrimoni natural i rural.

Grau de prioritat Alta

Termini d'implantació Curt Període d'execució Puntual

Entitat responsable-promotor AJ

Altres organismes implicats DPTiOP

Fonts de finançament DPTiOP

Cost inversió (€) 60.000 €

Estat d'execució Acció iniciada

Plans urbanístics i sectorialsTipus d'acció

Municipi

Línia estratègica 1. Ordenació eficient i vertebrada del territori

Programa 1.1. Optimització dels usos del sòl i del model territorial

1.1.1. ELABORAR UN PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPALAcció

Accions relacionades 1.1.2 i 1.2.1.

Proposta Fòrum

Agrupació de municipis

Àmbit geogràfic

Àmbit temàtic Altres

Pla d'Acció Local per a la Sostenibilitat de Serinyà
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Objectiu

Evitar duplicitats i disfuncions innecessàries i ser coherents amb el planejament supramunicipal

Territori i medi ambient Econòmic Sociocultural

Descripció

Per tal d'evitar possibles disfuncions o duplicitats i per tal d'optimitzar els esforços i recursos, cal disposar 
d'eines i un marc que faciliti la coordinació entre els municipis veïns. 
Es proposa que s'estableixin mecanismes de comunicació i debat en quan a la coherència dels respectius 
planejaments i les perspectives de desenvolupament. Cal establir un consens de la proposta d'espais 
oberts i regulació del SNU i contemplar la possibilitat d'un projecte intermunicipal d'equipaments i 
implantació industrial. 
 
El planejament haurà de respectar els objectius i àmbit del futur Parc de l'Estany. Per això, es recomana 
que l'Ajuntament sol·liciti la incorporació al Consorci de l'Estany, fins ara format per Banyoles i Porqueres, 
per tal de participar activament en la protecció, preservació i revalorització del patrimoni natural i cultural i 
impulsar les funcions econòmiques mediambientals i socials pròpies d'aquest territori.
 
Per altra banda, i per establir una bona coordinació i coherència amb el planejament supramunicipal caldrà 
que en els planejaments locals es segueixin les directrius dels futurs Pla Territorial Parcial de les 
Comarques Gironines i el Pla Director Urbanístic del Pla de l'Estany. 
 
Referent al Pla Director Urbanístic del Pla de l’Estany que es troba en fase de redacció inicial, s’ha plantejat
quatre propòsits generals que han de permetre la definició d’un model supramunicipal urbanístic segons els 
condicionants del mateix territori, preservar la qualitat i funcionalitat de l’espai lliure, consolidar la 
connectivitat entre els espais naturals protegits, mantenir la qualitat ambiental i preveure les determinacions
espacials necessàries per a la gestió del sòl i el paisatge.

Grau de prioritat Alta

Termini d'implantació Curt Període d'execució Puntual i continuat

Entitat responsable-promotor AJ

Altres organismes implicats DPTiOP

Fonts de finançament AJ

Cost inversió (€) Organitzatiu i/o tècnic

Estat d'execució Acció no iniciada

Projectes de planificació i gestióTipus d'acció

Municipi

Línia estratègica 1. Ordenació eficient i vertebrada del territori

Programa 1.1. Optimització dels usos del sòl i del model territorial

1.1.2. ADEQUAR I COORDINAR EL PLANEJAMENT AMB ELS 
MUNICIPIS VEÏNS I AMB EL PLANEJAMENT SUPRAMUNICIPAL

Acció

Accions relacionades 1.1.1.

Proposta Fòrum

Agrupació de municipis

Àmbit geogràfic

Àmbit temàtic Altres

Pla d'Acció Local per a la Sostenibilitat de Serinyà
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Objectiu

Evitar expansions innecessàries dels nuclis i fomentar l'optimització funcional i el reciclatge dels teixits 
urbans existents.

Territori i medi ambient Econòmic Sociocultural

Descripció

La llei d'urbanisme 2/2002 de 14 de març, estableix com a principi general de l'actuació urbanística el 
desenvolupament sostenible. Aquest ha de seguir models d'ocupació del sòl que evitin la dispersió en el 
territori, considerant la rehabilitació i renovació en sòl urbà, atenent a la preservació i millora dels sistemes 
de vida tradicionals, i consolidant un model de territori globalment eficient.

Cal fomentar la rehabilitació, millora, reestructuració i/o renovació dels espais urbans com a estratègia per 
tal d'aprofitar al màxim el teixit urbà existent. Des del DMAiH i DPTiOP anualment es faciliten ajuts i 
subvencions en aquesta línia. Es recomana doncs, que l’Ajuntament doni suport tècnic per tal de facilitar 
tràmits i informar al màxim en qüestions de rehabilitació i millora d’habitatges. A més a més, amb els plans 
de millora destinats a afinar els espais lliures i/o àrees d'ús públic, cal introduir adequadament objectius de 
sostenibilitat en el disseny del nucli urbà, de manera que es fomenti un estalvi en la utilització de l'aigua i 
l'energia, s'incentivi la mobilitat sostenible, es recuperin els valors naturals, etc.

Grau de prioritat Alta

Termini d'implantació Curt Període d'execució Continuat

Entitat responsable-promotor AJ

Altres organismes implicats DMAiH i  DPTiOP

Fonts de finançament DMAiH i  DPTiOP

Cost inversió (€) Organitzatiu i/o tècnic

Estat d'execució Acció no iniciada

Posada en marxa de nous serveisTipus d'acció

Municipi

Línia estratègica 1. Ordenació eficient i vertebrada del territori

Programa 1.1. Optimització dels usos del sòl i del model territorial

1.1.3. FOMENTAR LA REHABILITACIÓ I RENOVACIÓ DELS TEIXITS 
URBANS EXISTENTS

Acció

Accions relacionades 1.1.5.

Proposta Fòrum

Agrupació de municipis

Àmbit geogràfic

Àmbit temàtic Altres

Pla d'Acció Local per a la Sostenibilitat de Serinyà
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Objectiu

Disposar d'un espai urbà de qualitat, segur i accessible

Territori i medi ambient Econòmic Sociocultural

Descripció

A Serinyà, el veïnat que presenta més mancances en relació a la qualitat de l'espai urbà és el veïnat de 
Bosquerós. Per tal de millorar aquest espai urbà , es proposa:

- Asfaltar els carrers que encara no ho estan.
- Ordenar el cablejat aeri a tot el nucli.
- Reubicar aquells elements que actuen com obstacles, com ara fanals i arbrat, o bé acondicionar una 
alternativa  per la millora del pas.
- Disposar i mantenir en bon estat tot el mobiliari urbà, destacant aquells que permeten el descans de la 
gent gran i els equipaments per a infants.
- Potenciar actuacions que incrementin l’arbrat viari, la millora de l’enjardinament i les intervencions 
paisatgístiques puntuals (fonts, bancs, jardineres,...).

Per últim, afegir que en el nou POUM, en procés d'elaboració, es regulin els tancaments i les 
característiques de les tanques que envolten les parcel·les a banda i banda dels camins, en especial al 
veïnat de Bosquerós, i es controli i prohibeixin els tancaments de finques i camps en sòl no urbanitzable.

Grau de prioritat Alta

Termini d'implantació Curt Període d'execució Puntual i continuat

Entitat responsable-promotor AJ

Altres organismes implicats DPTiOP

Fonts de finançament PUOSC, DPTiOP

Cost inversió (€) Variable

Estat d'execució Acció iniciada

Projectes executiusTipus d'acció

Municipi

Línia estratègica 1. Ordenació eficient i vertebrada del territori

Programa 1.1. Optimització dels usos del sòl i del model territorial

1.1.4. MILLORAR LA QUALITAT DE L'ESPAI URBÀAcció

Accions relacionades 1.2.4.

Proposta Fòrum

Agrupació de municipis

Àmbit geogràfic

Àmbit temàtic Altres

Pla d'Acció Local per a la Sostenibilitat de Serinyà
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Objectiu

Crear una zona de transició adequada entre els espais urbans i els no urbanitzables evitant la degradació 
dels mateixos

Territori i medi ambient Econòmic Sociocultural

Descripció

La normativa urbanística ha de preveure espais adequats per a l'emplaçament d'usos específicament 
periurbans i regular estrictament la resta, mantenint els elements estructuradors i de connectivitat, tant amb 
l'entorn rural com urbà, mitjançant la qualificació com a sistemes, la previsió de plans especials de 
protecció i millora, etc. 

Aquesta acció va encaminada a repensar, en els nous creixements que es puguin donar del municipi, la 
necessitat de donar una continuïtat entre l’espai urbà i el no urbà, és a dir, ordenar acuradament l'entorn al 
nucli ocupat en gran part per zona agrària. Concretament cal:

- Evitar voreres tallades sobtadament o carrers sense sortida que donen un caràcter d'improvisionalitat al 
municipi.
- Evitar que es degradin i s'hi acumulin runes o deixalles, establint un servei de neteja quan es faci 
necessari.
- Si es fa necessari, establir un espai connector entre l'espai urbà i el rural, fent utilitat de mesures 
ambientals en la jardineria practicada.

El cost d'aquestes accions han de ser incorporats en els projectes urbanístics dels plans parcials o plans 
especials. El cost de manteniment queda integrat en el cost de manteniment dels espais verds del municipi 
en general.

Grau de prioritat Alta

Termini d'implantació Curt Període d'execució Puntual

Entitat responsable-promotor AJ

Altres organismes implicats DPTiOP

Fonts de finançament AJ i PUOSC

Cost inversió (€) Variable

Estat d'execució Acció no iniciada

Projectes executiusTipus d'acció

Municipi

Línia estratègica 1. Ordenació eficient i vertebrada del territori

Programa 1.1. Optimització dels usos del sòl i del model territorial

1.1.5. ORDENAR ACURADAMENT LES VORES DELS NUCLIS I EL SEU 
ENTORN

Acció

Accions relacionades

Proposta Fòrum

Agrupació de municipis

Àmbit geogràfic

Àmbit temàtic Altres

Pla d'Acció Local per a la Sostenibilitat de Serinyà
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Objectiu

Disposar d'un planejament pensat en termes de mobilitat sostenible

Territori i medi ambient Econòmic Sociocultural

Descripció

Un dels principals instruments que contribueix a la correcta gestió de l’àmbit municipal és el Pla d’ordenació
urbanística municipal. Doncs, planificar de manera integrada els usos del sòl i el transport és un aspecte 
clau i fonamental. 

La normativa vigent en matèria d'urbanisme ja estableix aquesta necessitat com una obligació, és a dir, en 
el planejament urbanístic general i llurs revisions o modificacions s'han d'incorporar la realització dels 
estudis d'avaluació de la mobilitat generada.

Aquests estudis d'avaluació de la mobilitat generada han d'avaluar l'increment potencial dels 
desplaçaments provocats per una nova planificació o una nova implantació d'activitats i la capacitat 
d'absorció dels serveis viaris i dels sistemes de transport, incloent-hi els sistemes de transport de baix o nul 
impacte, com els desplaçaments amb bicicleta o a peu.

La  mobilitat no es pot deixar com un tema a tractar a posteriori quan s’hagi decidit com s’actuarà 
urbanísticament en un determinat espai públic. La planificació de la mobilitat ha de ser incorporada des de 
les etapes inicials als plans d’ordenació, ja que això permet evitar disfuncions a mig i llarg termini que 
exigirien la inversió de nous recursos i la implementació de mesures correctores.

Grau de prioritat Alta

Termini d'implantació Mig Període d'execució Puntual

Entitat responsable-promotor AJ

Altres organismes implicats Empreses consecionaries del transport interurbà i ATMG

Fonts de finançament DPTiOP

Cost inversió (€) 10.000 €

Estat d'execució Acció no iniciada

Projectes de planificació i gestióTipus d'acció

Municipi

Línia estratègica 1. Ordenació eficient i vertebrada del territori

Programa 1.2. Millora de la mobilitat i l’accessibilitat

1.2.1. PLANIFICAR DE MANERA INTEGRADA ELS USOS DEL SÒL I EL 
TRANSPORT

Acció

Accions relacionades 1.1.1.

Proposta Fòrum

Agrupació de municipis

Àmbit geogràfic

Àmbit temàtic Altres

Pla d'Acció Local per a la Sostenibilitat de Serinyà
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Objectiu

Conservar i mantenir la xarxa de camins, els senders de lleure i de comunicació entre veïnats

Territori i medi ambient Econòmic Sociocultural

Descripció

L’extensa xarxa de camins presenta diferents graus de manteniment i conservació, així com tipologia 
d’asfaltat i arranjament. Des del Consell Comarcal s’han portat a terme una sèrie d’iniciatives per tal 
d’establir una xarxa de senders senyalitzats per realitzar rutes a peu i en bicicleta. 

No obstant això, es considera que es pot potenciar encara més aquesta xarxa de senders per tal de 
revaloritzar el seu valor ecològic i/o cultural, ja que aquesta xarxa funciona com a línies de connectivitat i 
alhora, com espai amb caràcter socioeconòmic i de lleure. 

Es proposa que l'Ajuntament aprovi el seu propi Pla de camins mitjançant la figura de Pla especial. 
D'aquesta manera es recollirà en el planejament com un sistema bàsic, aquells camins de caràcter general 
que estructuren el municipi i connecten els seus diferent nuclis, veïnats i  municipis veïns. Primerament, es 
localitzaran el nombre i tipus de camins del municipi (camins públics, ramaders, rals, etc.), de manera que 
es puguin identificar, classificar i senyalitzar. En el Pla especial de camins caldrà establir:

- Mesures de protecció, d'arranjament i millora dels camins, prioritzant aquells que donen un major servei 
als masos i als veïnats presents.
- Actuacions de millora dels camins tot adequant, en la mesura que sigui possible, les característiques dels 
vials al que fixa els articles 5 i 6 del Decret 241/1994, sobre condicionants urbanístics i de protecció contra 
incendis.

Grau de prioritat Mitjana

Termini d'implantació Llarg Període d'execució Puntual

Entitat responsable-promotor AJ

Altres organismes implicats DdG, DARP i DMAiH

Fonts de finançament CCPE

Cost inversió (€) 4.000 €

Estat d'execució Acció no iniciada

Estudis tècnicsTipus d'acció

Municipi

Línia estratègica 1. Ordenació eficient i vertebrada del territori

Programa 1.2. Millora de la mobilitat i l’accessibilitat

1.2.2. DESENVOLUPAR UN PLA ESPECIAL D'ORDENACIÓ DELS 
CAMINS I SENDERS DE LLEURE

Acció

Accions relacionades

Proposta Fòrum

Agrupació de municipis

Àmbit geogràfic

Àmbit temàtic Altres

Pla d'Acció Local per a la Sostenibilitat de Serinyà
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Objectiu

Millorar la seguretat viària i incrementar l'espai destinat als vianants

Territori i medi ambient Econòmic Sociocultural

Descripció

Amb aquesta actuació es proposa prioritzar els desplaçaments a peu en front del vehicle privat en el nucli 
urbà. Es proposa convertir el nucli antic, constituït per una trama de carrers estrets, en una àrea de prioritat 
invertida. En aquesta zona de prioritat invertida, la mobilitat a peu i en vehicle a motor intercanvien els 
papers, de manera que és el vianant el que disposa de tota la calçada per al seu ús i el cotxe el que ha 
d’adaptar-se a la velocitat i al ritme de desplaçament del primer. Per assolir aquest objectiu, cal limitar la 
velocitat dels vehicles a 10 o 20 km/h i prohibir l’estacionament de vehicles.

Per altra banda, en els nous creixements i sectors de nova urbanització es proposa establir com a criteri la 
minimització de l'espai destinat al transport motoritzat, complint amb escreix els criteris que fixa el Codi 
d'accessibilitat pel que fa a l'espai per a vianants i minimitzant el percentatge de l'espai públic destinat a 
l'aparcament de vehicles (incrementant la dotació a fora la via pública).

Grau de prioritat Mitjana

Termini d'implantació Mig Període d'execució Puntual

Entitat responsable-promotor AJ

Altres organismes implicats DPTiOP

Fonts de finançament PUOSC, AJ, DdG

Cost inversió (€) 1.500 €

Estat d'execució Acció no iniciada

Plans urbanístics i sectorialsTipus d'acció

Municipi

Línia estratègica 1. Ordenació eficient i vertebrada del territori

Programa 1.2. Millora de la mobilitat i l’accessibilitat

1.2.3.  INCREMENTAR LES ZONES EXCLUSIVES PER A VIANANTS I 
SENYALITZAR ELS DIVERSOS NUCLIS URBANS COM A PRIORITAT 
INVERTIDA

Acció

Accions relacionades 1.2.4.

Proposta Fòrum

Agrupació de municipis

Àmbit geogràfic

Àmbit temàtic Altres

Pla d'Acció Local per a la Sostenibilitat de Serinyà
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Objectiu

Millora de l'accessibilitat als equipaments i espai públic

Territori i medi ambient Econòmic Sociocultural

Descripció

La Llei 20/1991 de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques i els decrets que 
la desenvolupen, regulen les condicions que ha de reunir l’entorn urbà (edificis, espai públic, transport 
col·lectiu,...) per tal de garantir el dret a l’accessibilitat al col·lectiu de persones amb mobilitat reduïda. La 
Llei dicta que els edificis públics han de ser totalment accessibles, igual que els carrers i voreres, entre 
d’altres.

En les darreres actuacions urbanístiques i d'equipaments realitzades ja s’han tingut en compte criteris 
d'accessibilitat. Aquesta actuació proposa continuar estenent aquest criteri tant en les obres de nova 
construcció com en les remodelacions dels espais o equipaments existents. A banda d'aquest fet, resulta 
recomanable elaborar i aprovar un pla d'accessibilitat i de supressió de les barreres arquitectòniques que 
planifiqui i prioritzi les actuacions a realitzar en els propers anys dins del municipi. Aquest pla s'hauria 
d'executar completament en un horitzó d'uns 8-10 anys.

Grau de prioritat Alta

Termini d'implantació Llarg Període d'execució Puntual

Entitat responsable-promotor AJ

Altres organismes implicats DPTiOP

Fonts de finançament PUOSC, AJ, DdG

Cost inversió (€) 3.000 € (elaboració del Pla)

Estat d'execució Acció iniciada

Plans urbanístics i sectorialsTipus d'acció

Municipi

Línia estratègica 1. Ordenació eficient i vertebrada del territori

Programa 1.2. Millora de la mobilitat i l’accessibilitat

1.2.4. ELABORAR UN PLA DE SUPRESSIÓ DE BARRERES 
ARQUITECTÒNIQUES A LA VIA PÚBLICA I EQUIPAMENTS 
MUNICIPALS

Acció

Accions relacionades 1.2.3.

Proposta Fòrum

Agrupació de municipis

Àmbit geogràfic

Àmbit temàtic Altres

Pla d'Acció Local per a la Sostenibilitat de Serinyà

21



Objectiu

Potenciar i millorar el transport col·lectiu i garantir-ne l'accés a tots els nuclis

Territori i medi ambient Econòmic Sociocultural

Descripció

L’existència d’una bona xarxa de transport públic garanteix en primer lloc, el dret a la mobilitat universal, i 
sobretot de totes aquelles persones que no disposen d'un vehicle privat o que tenen una mobilitat més 
limitada.

La creació de línies intermunicipals contribueix a la millora del servei, ja que els hàbits i les necessitats 
actuals de mobilitat fan que una persona al llarg del dia es pugui desplaçar entre el seu municipi i altres del 
mateix territori o comarca.

El municipi de Serinyà ja es troba ben comunicat amb Girona-Banyoles-Olot amb un freqüència de pas 
força elevada. Es proposa doncs,  la integració del municipi de Serinyà a l'ATM de Girona. A partir d'aquí 
caldria avaluar la necessitat de diferents trajectes, la freqüència mínima a cobrir, si es fa necessari establir 
un mitjà d'accés al punt de parada  i/o  la necessitat d'establir un servei a demanda.

La possibilitat d'establir un servei de transport a demanda és molt útil en els àmbits de caire rural, com ara 
Serinyà, permetent una connexió entre el nucli en qüestió amb nuclis urbans que disposin de serveis 
sanitaris, educatius i comercials. Aquest servei a demanda es pot concertar amb antelació i funciona amb 
horaris i rutes preestablertes.

D'altra banda, per reduir el cost econòmic i ambiental que representa utilitzar diàriament el cotxe privat, hi 
ha la possibilitat de compartir el vehicle amb altres persones que facin el mateix recorregut. És el que 
s’anomena tècnicament com a "car-pooling". Compartir cotxe comporta tot un seguit d'avantatges com ara 
disminuir el nombre de vehicles en circulació, reduir les emissions, soroll, etc , millorar la seguretat viària i 
estalviar molts diners. 

Per tant, es proposa que l'Ajuntament fomenti el compartir el cotxe destinant un espai a divulgar l'oferta i 
demanda en un taulell d'anuncis o bé al web del municipi. La finalitat es facilitar la trobada de persones que 
estan interessades a compartir el vehicle privat a l'hora de fer un desplaçament.

Grau de prioritat Alta

Termini d'implantació Curt Període d'execució Puntual

Fonts de finançament DdG

Cost inversió (€) Variable

Estat d'execució Acció no iniciada

Projectes de planificació i gestióTipus d'acció

Municipi

Línia estratègica 1. Ordenació eficient i vertebrada del territori

Programa 1.2. Millora de la mobilitat i l’accessibilitat

1.2.5. POTENCIAR ALTERNATIVES DE TRANSPORT PÚBLIC O PRIVAT 
COMPARTIT

Acció

Accions relacionades

Proposta Fòrum

Agrupació de municipis

Àmbit geogràfic

Àmbit temàtic Altres

Pla d'Acció Local per a la Sostenibilitat de Serinyà
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Entitat responsable-promotor AJ

Altres organismes implicats ATMG i Empreses concesionàries del transport interurbà

Pla d'Acció Local per a la Sostenibilitat de Serinyà
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Objectiu

Millorar la mobilitat interna

Territori i medi ambient Econòmic Sociocultural

Descripció

La mobilitat interna al nucli de Serinyà és dificultosa, per diferents raons:

- només s’hi accedeix per la part sud des de la C-66 i les direccions dels carrers presenten dificultats per 
entrar i sortir del nucli, 
- manquen senyals indicatius en especial al veïnat de Bosquerós on també hi ha trams de camins barrats al 
pas,
- l'estacionament indegut en els carrers estrets.

Per aquest motiu es proposa que es faci un estudi de millora de la senyalització i direccionalitats de la 
circulació motoritzada al nucli. En acord, i aprofitant el marc de redacció de l'estudi d'avaluació de la 
mobilitat generada del nou POUM, considerant el futur desdoblament de la carretera C-66 i  la possibilitat 
d'obrir una entrada d'accés per la part nord del nucli.

Aquest estudi de millora de la senyalització i direccionalitats dels carrers, cal que concreti un seguit de 
propostes:

- Jerarquització de la xarxa viària urbana. Definició dels vials que conformen la xarxa local.
- Regulació dels sentits de circulació de la xarxa viària del municipi. 
- La senyalització del nucli urbà.

Grau de prioritat Alta

Termini d'implantació Curt Període d'execució Puntual

Entitat responsable-promotor AJ

Altres organismes implicats DPTiOP

Fonts de finançament DPTiOP i DdG

Cost inversió (€) 2.000 €

Estat d'execució Acció no iniciada

Projectes de planificació i gestióTipus d'acció

Municipi

Línia estratègica 1. Ordenació eficient i vertebrada del territori

Programa 1.2. Millora de la mobilitat i l’accessibilitat

1.2.6. MILLORA DELS SENTITS DE CIRCULACIÓ I LA SENYALITZACIÓ 
DE LA XARXA VIÀRIA AL NUCLI DE SERINYÀ

Acció

Accions relacionades 1.2.1.

Proposta Fòrum

Agrupació de municipis

Àmbit geogràfic

Àmbit temàtic Altres

Pla d'Acció Local per a la Sostenibilitat de Serinyà

24



Objectiu

Aconseguir implicar la propietat en la conservació de la biodiversitat de les seves finques i la seva 
connectivitat

Territori i medi ambient Econòmic Sociocultural

Descripció

La custòdia és un conjunt d’estratègies i tècniques que intenten generar la responsabilitat de propietaris i 
usuaris del territori en la conservació dels seus valors naturals, culturals i paisatgístics i en l’ús responsable 
dels seus recursos. 

Des de l’entitat de custòdia s'entra en contacte amb els propietaris de les finques amb més valor per a la 
connectivitat, tant amb ambients naturals com rurals, i es realitzin acords de custòdia per tal de preservar-
los.

Aquests acords són sempre de caràcter voluntari i es proposa que des de l'Ajuntament es faci difusió de la 
possibilitat de custòdia del territori i acosti o faci d'intermediari entre les entitats de custòdia i els propietaris. 

Tanmateix també, dins d'aquesta acció cal preveure la possibilitat que l'Ajuntament estableixi acords de 
custòdia amb els propietaris de les finques, convertint-se per tant en veritables entitats de custòdia.

Els objectius específics de la custòdia del territori són:

- Conservar el territori, la cultura i les activitats pròpies d'un paisatge.
- Basar-se en acords voluntaris per part de propietaris i usuaris amb una entitat de cutòdia (associacions, 
ajuntaments, organitzacions de ciutadans,...).
- Fomentar l'educació, la informació, la participació, la presa de decisions i el treball en aliança.
- Afavorir la participació de la societat civil per tal que tingui un paper actiu en la conservació del territori.

I per últim, es proposa que l'ajuntament ofereixi suport a l'acord de custòdia de l’associació LIMNOS per a 
la realització d’un Pla de Gestió per la Reserva de l’illa del Fluvià i l'acord promogut des de l’associació de 
veïns de Vilert i Centenys d’Esponellà  l'objectiu del qual és protegir el riu Fluvià, redactant un Pla Especial 
de Millora i Protecció de l’Entorn del riu Fluvià i impulsar la creació d’un Consorci del Fluvià que inclouria els
municipis de la conca des de Besalú a Bàscara. 

Per tal d'ampliar informació i obtenir recursos de custòdia es pot consultar i contactar amb la Xarxa de 
Custòdia del territori:  http://www.custodiaterritori.org/.

Grau de prioritat Baixa

Termini d'implantació Llarg Període d'execució Continuat

Estat d'execució Acció no iniciada

Projectes i campanyes d'implicació d'agents econòmics i socialsTipus d'acció

Municipi

Línia estratègica 2. Manteniment del paisatge i minimització de riscos

Programa 2.1. Gestió dels espais oberts d’interès natural, agrícola o forestal

2.1.1. POTENCIAR ACTUACIONS DE CUSTÒDIA EN ELS ESPAIS 
D'INTERÈS NATURAL O AGRÍCOLA I DONAR SUPORT A LES 
EXISTENTS

Acció

Accions relacionades 2.1.2, 2.1.3.

Proposta Fòrum

Agrupació de municipis

Àmbit geogràfic

Àmbit temàtic Altres
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Entitat responsable-promotor AJ

Altres organismes implicats DMAH i DdG

Fonts de finançament DdG, XCT, AJ i SP

Cost inversió (€) Variable

Pla d'Acció Local per a la Sostenibilitat de Serinyà
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Objectiu

Promoure i implementar una gestió forestal sostenible als boscos del municipi

Territori i medi ambient Econòmic Sociocultural

Descripció

És fonamental impulsar la gestió forestal sostenible per afavorir la qualitat dels boscos i la prevenció 
d’incendis.

Es recomana promoure la realització de Plans Tècnics de Gestió i Millora Forestal (PTGMF) i Plans 
Simples de Gestió (PSG), mitjançant xerrades tècniques i visites als propietaris forestals que encara no 
disposen de plans silvícoles, exposant-los els avantatges i ajuts o subvencions econòmiques per la seva 
redacció. Per realitzar aquestes actuacions cal comptar amb la col·laboració del Centre de la Propietat 
Forestal.

El cost de la redacció de PTGMF i PSGMF és nul, ja que el 100% és subvencionat en les convocatòries 
anuals del DMAiH. Uns 30€/ha inventariable i 18 €/ha no inventariable (els matollars, rocams, erms, 
pastures o zones humides).

Afegir que aquests instruments d'ordenació forestal han de ser útils i aplicables per a una bona gestió 
silvícola, es proposa que en aquelles finques on ja es disposa d'un pla s'avaluï la seva aplicació i es faci un 
seguiment de les actuacions realitzades.

Grau de prioritat Mitjana

Termini d'implantació Llarg Període d'execució Puntual i continuat

Entitat responsable-promotor SP

Altres organismes implicats AJ, CTF

Fonts de finançament DMAiH (subvenció del 100%)

Cost inversió (€)  30-18 €/ha (redacció IOF)

Estat d'execució Acció iniciada

Projectes i campanyes d'implicació d'agents econòmics i socialsTipus d'acció

Municipi

Línia estratègica 2. Manteniment del paisatge i minimització de riscos

Programa 2.1. Gestió dels espais oberts d’interès natural, agrícola o forestal

2.1.2. IMPULSAR LA REDACCIÓ I APLICACIÓ DELS INSTRUMENTS 
D'ORDENACIÓ FORESTAL QUE FOMENTIN LA GESTIÓ SILVÍCOLA 
SOSTENIBLE

Acció

Accions relacionades 2.1.1.

Proposta Fòrum

Agrupació de municipis

Àmbit geogràfic

Àmbit temàtic Altres

Pla d'Acció Local per a la Sostenibilitat de Serinyà
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Objectiu

Reduir la contaminació per nitrats d'orígen agrícola i ramader

Territori i medi ambient Econòmic Sociocultural

Descripció

El municipi està considerat com a zona vulnerable per contaminació de nitrats, per tant existeix certa 
problemàtica amb aquest tipus de residu.

A partir de l’entrada en vigor del Reial Decret 261/1996 de 16 de febrer, que transposa la directiva 
comunitària 91/676/CEE, la Generalitat de Catalunya ha elaborat i posat en marxa un Pla de prevenció i 
correcció de la contaminació per nitrats.  L’objectiu final d’aquest nou ordenament jurídic és reduir la 
contaminació provocada pels nitrats d’origen agrari i actuar preventivament contra noves contaminacions 
d’aquesta mena. 

Una de les línies estratègiques contemplades es basa en l’aprovació de codis de bones pràctiques agràries 
que contribueixin a reduir la contaminació produïda pels nitrats d’origen agrari. En aquest sentit l'Agència de
Residus del Departament de Medi Ambient ha elaborat el Programa per al foment de la bona gestió de les 
dejeccions ramaderes, per a la promoció, assessorament, difusió i formació de les bones pràctiques 
agràries, i especialment per a una correcta gestió de les dejeccions ramaderes a Catalunya. Aquest 
programa consta d’un conjunt de materials i actuacions formatives i divulgatives que s’adreça als ramaders, 
agricultors i professionals relacionats amb el sector agrícola.

Per altra banda, el DAR  disposa del "Manual del Codi de Bones Pràctiques Agràries: Nitrogen", on es 
recullen un conjunt de normes que formen un compromís per la conservació i millora del medi.

Les bones pràctiques agràries poden tenir diferents finalitats i així es poden adreçar  a  tall d'exemple a  
conservar el sòl, l'aigua, la biodiversitat, preservar el paisatge, conserva la fauna autòctona o evitar la 
dispersió de pesticides al medi.

Un tercer recurs són els "Documents de referència sobre les millors tècniques disponibles" i, en concret, a 
dues guies per a la gestió dels purins que posa a disposició el Departament de Medi Ambient: "La 
ramadera intensiva: sector porcí" i "La ramadera intensiva: la producció avícola". Ambdues guies recullen 
recomanacions per a la millora de processos ambientals en les activitats i han estat elaborades amb 
col·laboració amb tècnics del sector ramader.

L’Ajuntament amb la col·laboració dels agricultors i ramaders del municipi, informarà d’aquests programes 
per al foment de la bona gestió de les dejeccions ramaderes,  el codi de bones pràctiques agràries i les 
guies sobre les millors tècniques disponibles. La difusió es pot realitzar a través de xerrades, jornades, 
edició de tríptics i llibrets informatius.

Paral·lelament, l'Ajuntament -en cas de detectar pràctiques irregulars en les dejeccions ramaderes- 

Projectes i campanyes d'implicació d'agents econòmics i socialsTipus d'acció

Municipi

Línia estratègica 2. Manteniment del paisatge i minimització de riscos

Programa 2.1. Gestió dels espais oberts d’interès natural, agrícola o forestal

2.1.3. PROMOURE LES BONES PRÀCTIQUES AGRÍCOLES I 
RAMADERES RESPECTUOSES AMB L'ENTORN

Acció

Accions relacionades 2.1.1.

Proposta Fòrum

Agrupació de municipis

Àmbit geogràfic

Àmbit temàtic Altres

Pla d'Acció Local per a la Sostenibilitat de Serinyà
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tramitarà denúncia a les autoritats pertinents perquè es censurin convenientment. 

L'Ajuntament també estudiarà la possibilitat de demanar la col·laboració dels veïns per a la detecció de 
males pràctiques ramaderes a través dels mitjans de comunicació que disposi (butlletí, web, taulell 
d'anuncis, etc).

Grau de prioritat Alta

Termini d'implantació Llarg Període d'execució Continuat

Entitat responsable-promotor AJ

Altres organismes implicats DAR, AJ i SP

Fonts de finançament DAR, DMAiH i ARC

Cost inversió (€) Organitzatiu i/o tècnic

Estat d'execució Acció no iniciada

Pla d'Acció Local per a la Sostenibilitat de Serinyà
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Objectiu

Evitar impactes i molèsties per l'accés motoritzat al medi natural

Territori i medi ambient Econòmic Sociocultural

Descripció

Es recomana que l'Ajuntament vetlli per l'aplicació de la normativa de regulació de l'accés motoritzat al 
medi natural, tal i com estableix la Llei 9/1995 de 27 de juliol de regulació de l'accés motoritzat al medi 
natural i llur modificació (Decret 166/1998).

En aquest sentit es recomana que l'Ajuntament reguli, i si és possible ho inclogui dins la normativa 
urbanística del POUM, la circulació motoritzada en el medi natural.

Per l'acompliment de la regulació es recomana:

- identificar els camins/pistes amb problemàtica.

- instar als Agents Rurals perquè efectuïn el control dels camins/pistes amb problemàtica, 

- portar a terme la senyalització dels camins i pistes indicant les restriccions d’accés/ús.

Grau de prioritat Alta

Termini d'implantació Mig Període d'execució Puntual i continuat

Entitat responsable-promotor AJ

Altres organismes implicats DMAH i CCPE

Fonts de finançament AJ

Cost inversió (€) sense cost afegit

Estat d'execució Acció no iniciada

Programes de vigilància i controlTipus d'acció

Municipi

Línia estratègica 2. Manteniment del paisatge i minimització de riscos

Programa 2.2. Preservació del paisatge i de la connectivitat ecològica

2.2.1. PROCURAR MITJANS PER FER EFECTIVA LA REGULACIÓ DE 
LES ACTIVITATS DE LLEURE I L'ACCÉS EN EL MEDI NATURAL

Acció

Accions relacionades

Proposta Fòrum

Agrupació de municipis

Àmbit geogràfic

Àmbit temàtic Altres

Pla d'Acció Local per a la Sostenibilitat de Serinyà
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Objectiu

Minimitzar la fragmentació ecològica de les principals infraestructures

Territori i medi ambient Econòmic Sociocultural

Descripció

Per tal de garantir la connectivitat ecològica i evitar la fragmentació dels hàbitats causada per les 
infraestructures viàries, es proposa que des de l'ajuntament es faci instància a les administracions 
competents de la necessitat de permeabilitzar la xarxa viària local i comarcal al pas de la fauna.

Afegir la necessitat de vetllar per la permeabilitat al pas de la fauna del futur projecte de desdoblament de la
carretera C-66 contemplat en el Pla d’Infraestructures de Catalunya 2006-2026, ja que aquesta obra 
produirà un increment de la intensitat mitjana diària i per tant, també de l'efecte barrera de la pròpia via.

I per altra banda, a nivell d'infraestructures hidràuliques, proposar la realització d'un inventari complet de les
infraestructures que actuen com a barreres obstaculitzant els fluxos biològics dels rius com a connectors, 
en el marc de la redacció dels Plans de Conca, derivats de la Directiva Marc de l'Aigua 2000/60/CE, amb 
participació dels Consells de Conca.

Grau de prioritat Alta

Termini d'implantació Mig Període d'execució Puntual

Entitat responsable-promotor AJ

Altres organismes implicats DMAiH i DdG

Fonts de finançament DPTiOP i ACA

Cost inversió (€) Organitzatiu i/o tècnic

Estat d'execució Acció no iniciada

Estudis tècnicsTipus d'acció

Municipi

Línia estratègica 2. Manteniment del paisatge i minimització de riscos

Programa 2.2. Preservació del paisatge i de la connectivitat ecològica

2.2.2. ESTUDIAR L'ADEQUACIÓ DE PASSOS DE FAUNA EN 
INFRAESTRUCTURES VIÀRIES I HIDRÀULIQUES

Acció

Accions relacionades

Proposta Fòrum

Agrupació de municipis

Àmbit geogràfic

Àmbit temàtic Altres

Pla d'Acció Local per a la Sostenibilitat de Serinyà
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Objectiu

Disminuir l'impacte ambiental de la línia elèctrica d'alta tensió

Territori i medi ambient Econòmic Sociocultural

Descripció

Esta previst desenvolupar la línia elèctrica d'alta tensió Olot-Serinyà-Santa Llogaia  de 132 KV, ja prevista a
Pla de l'Energia 2006-2015. El projecte presentat per la companyia de distribució FECSA-ENDESA  disposa
un traçat amb un important impacte ambiental i paisatgístic.

Produeix una disminució de la qualitat paisatgística al pla de Martís, l'afectació d’un espai d’aigües 
continentals inclòs a la Xarxa Natura 2000 com és el riu Fluvià, afectació d’Hàbitats d’Interès Comunitari 
(HIC) no prioritaris, pèrdua de sòl forestal, risc per a l’avifauna, risc d’incendi forestal i risc per a la salut de 
les persones.

Actualment aquest projecte es troba en fase d'al·legacions i els ajuntaments de Crespià, Esponellà i 
Serinyà ja han presentat al·legacions al mateix amb una proposta d'alternativa de traçat resseguint l'actual 
infraestructura viària.

Es proposa continuar fent pressió a les administracions competents perquè aquesta infraestructura es 
realitzi amb el menor impacte possible.

Grau de prioritat Alta

Termini d'implantació Curt Període d'execució Puntual

Entitat responsable-promotor AJ

Altres organismes implicats SP, DPTiOP i DMAiH

Fonts de finançament AJ

Cost inversió (€) Organitzatiu i/o tècnic

Estat d'execució Acció en curs

Accions jurídiques i organitzativesTipus d'acció

Municipi

Línia estratègica 2. Manteniment del paisatge i minimització de riscos

Programa 2.2. Preservació del paisatge i de la connectivitat ecològica

2.2.3. INSTAR QUE EL PROJECTE DE LA LÍNIA D'ALTA TENSIÓ ES 
REALITZI AMB EL MENOR IMPACTE AMBIENTAL

Acció

Accions relacionades

Proposta Fòrum

Agrupació de municipis

Àmbit geogràfic

Àmbit temàtic

Cabanelles, Crespià, Esponellà i Serinyà

Altres
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Objectiu

Recuperar i conservar l'espai fluvial del Serinyadell

Territori i medi ambient Econòmic Sociocultural

Descripció

Per tal de protegir i recuperar el caràcter mediterrani del torrent Serinyadell (cabal irregular, estiatge, 
avinguda) es proposa redactar un Pla de recuperació i protecció del Serinyadell i el seu espai fluvial, ocupat
en gran part pels usos tradicionals dels seus marges.

L'actual normativa urbanística de Serinyà ja contempla la zona de les hortes al seu pas pel nucli com a 
zona de protecció; però amb l'objectiu de revaloritzar el riu i els usos tradicionals que s'hi desenvolupen, cal 
elaborar un pla seguint els eixos de la conservació i recuperació del torrent i l'ordenació dels usos.

Alhora, aquest Pla de recuperació i protecció del Serinyadell hauria d'establir mesures per evitar o corregir 
les actuacions urbanístiques que puguin perjudicar el Serinyadell i la seva funció com a connector, com ara 
el previst desenvolupament del polígon industrial a la part alta del Serinyadell que segons les Normes 
Subsidiàries preveu englobar unes 16 ha, fet que pot suposar un impacte sobre el Serinyadell ja que la 
seva delimitació es localitza molt propera a les seves ribes.

Grau de prioritat Alta

Termini d'implantació Curt Període d'execució Puntual

Entitat responsable-promotor AJ

Altres organismes implicats ACA, DPTiOP i SP

Fonts de finançament AJ, ACA

Cost inversió (€) 10.000 €

Estat d'execució Acció no iniciada

Projectes de planificació i gestióTipus d'acció

Municipi

Línia estratègica 2. Manteniment del paisatge i minimització de riscos

Programa 2.2. Preservació del paisatge i de la connectivitat ecològica

2.2.4. ELABORAR UN PLA DE RECUPERACIÓ I PROTECCIÓ DEL 
TORRENT SERINYADELL

Acció

Accions relacionades

Proposta Fòrum

Agrupació de municipis

Àmbit geogràfic

Àmbit temàtic Altres
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Objectiu

Disminuir l'impacte ambiental i paisatgístic

Territori i medi ambient Econòmic Sociocultural

Descripció

Les Normes Subsidiàries vigents preveuen un desenvolupament en sòl urbanitzable residencial envoltant la 
part baixa del turó d’en Parella, una zona amb una especial vulnerabilitat i impacte paisatgístic sobre el pla 
de Martís.

Es tracta d’un creixement de baixa densitat amb les característiques pròpies d’una urbanització, estenent 
l’actual veïnat de la Cellera d’Amont on els xalets són la construcció predominant. L’espai urbanitzable 
correspon a 12 hectàrees on es preveu construir amb ordenació aïllada unes 80 cases.  

Es proposa que l’Ajuntament, aprofitant el marc de redacció d'un nou POUM, treballi per protegir el pla de 
Martís i tota la seva conca visual i es recondueixi el planejament derivat cap a  fórmules de menor impacte.

Mesures a contemplar:

- Disminuir al màxim el desenvolupament urbanístic a l'entorn del turó i aprofitar els espais buits existents 
en el nucli, on encara queden força terrenys edificables.
- Concentrar el creixement previst al costat de la urbanització existent i intentar reduir al màxim l’impacte 
paisatgístic i ambiental que suposa aquesta urbanització sobre el pla de Martís.
- Establir el turó d'en Parella com entorn de protecció paisatgística del pla de Martís.
- Dur a terme tractaments específics d'integració paisatgística dels espai de vora de l'urbanització amb el 
sòl no urbanitzable.

Grau de prioritat Alta

Termini d'implantació Curt Període d'execució Puntual

Entitat responsable-promotor AJ

Altres organismes implicats SP, DPTiOP i DMAiH

Fonts de finançament SP

Cost inversió (€) inclòs a la redacció del POUM

Estat d'execució Acció iniciada

Tipus d'acció

Municipi

Línia estratègica 2. Manteniment del paisatge i minimització de riscos

Programa 2.2. Preservació del paisatge i de la connectivitat ecològica

2.2.5. REDUIR ELS IMPACTES DE LA URBANITZACIÓ DEL TURÓ D'EN 
PARELLA SOBRE EL PLA DE MARTÍS

Acció

Accions relacionades 1.1.5.

Proposta Fòrum

Agrupació de municipis

Àmbit geogràfic

Àmbit temàtic Altres
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Objectiu

Panificar l'activitat extractiva a escala de conca fluvial i regular els préstecs de terra

Territori i medi ambient Econòmic Sociocultural

Descripció

En l'àmbit d'estudi i, especialment a la zona del Fluvià, són habituals les explotacions d’àrids. Aquest tipus 
d’activitat incideix de manera directa sobre el medi ocasionant un fort impacte ambiental i afectant tant a la 
dinàmica dels ecosistemes fluvial com a la qualitat i quantitat del recursos hídrics.

Per aquest motiu la regulació d’aquest tipus d’activitats es considera molt important perquè permet establir 
una sèrie de condicions per garantir la protecció del medi ambient i del paisatge. De la mateixa manera, la 
redacció d’un pla especial o d’una ordenança permetrà delimitar els espais compatibles pel 
desenvolupament de l’activitat extractiva amb la finalitat de:

- regular i gestionar els aprofitaments, 
- optimitzar-ne l’explotació,
- garantir el mínim impacte sobre el medi natural, i
- assegurar la seva integració i la seva recuperació ambiental i paisatgística, mitjançant els programes de 
restauració.

L'acció que es proposa en aquest cas se'n podrà derivar dels criteris que s’estableixin a partir del projecte 
de Regulació d'Usos del Sòl No Urbanitzable (RUSNU), en redacció actualment paral·lel als treballs de 
PALS. 

Cas apart són els préstecs de terres que endeguen els propietaris de finques amb motiu de rompudes 
agrícoles, venda de petits volums de terres, extraccions semilegals d'extensió reduïda amb motiu de 
construcció de basses pluvials, ... que actualment no compten amb una regulació específica. En aquest 
sentit es proposa que l'Ajuntament defineixi i apliqui una sèrie de restriccions de volum d'extracció, ubicació 
i extensió que també es podran recollir en el RUSNU o bé, si s'escau, en una ordenança municipal.

Caldrà també, atenent a la continuïtat i a les pròpies característiques del territori considerar la possibilitat de
redactar un pla especial a nivell supramunicipal que ordeni aquest tipus d’activitats.

Grau de prioritat Mitjana

Termini d'implantació Curt Període d'execució Puntual

Fonts de finançament AJ

Cost inversió (€) Organitzatiu i/o tècnic

Estat d'execució Acció no iniciada

Projectes de planificació i gestióTipus d'acció

Municipi

Línia estratègica 2. Manteniment del paisatge i minimització de riscos

Programa 2.2. Preservació del paisatge i de la connectivitat ecològica

2.2.6. REGULAR SUPRAMUNICIPALMENT LES ACTIVITATS 
EXTRACTIVES I CONTROLAR ELS PRÉSTECS DE TERRA

Acció

Accions relacionades 1.1.1, 1.1.2.

Proposta Fòrum

Agrupació de municipis

Àmbit geogràfic

Àmbit temàtic

Cabanelles, Crespià, Esponellà i Serinyà

Altres
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Entitat responsable-promotor AJ

Altres organismes implicats DMAiH, DGEiM, SP
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Objectiu

Prevenció d'incendis forestals

Territori i medi ambient Econòmic Sociocultural

Descripció

Continuar treballant en l'acondiciament dels camins rurals i pistes forestals com a mesura preventiva 
forestal amb una certa periodicitat.

Per aquest motiu es proposa continuar amb l'adequació i manteniment de la xarxa de camins que ve 
desenvolupant l'Ajuntament en els darrers anys. Això possibilita que els mitjans d'extinció en cas d'incendi 
puguin accedir fàcilment i, per tant, actuar amb celeritat.

D'aquesta manera cal:

- Fer un inventari dels camins a arranjar en coordinació amb la Regió d'Emergències de Girona, l'Agrupació 
de defensa forestal (ADF) de l'Estany i de Cabanelles,

- Sol·licitar la corresponent subvenció, i

- Executar les obres de neteja i manteniment planificades.

Grau de prioritat Alta

Termini d'implantació Curt Període d'execució Continuat

Entitat responsable-promotor AJ
AJ AG21

Altres organismes implicats CPF, REG, ADF

Fonts de finançament DMAiH, DdG, CCPE, CCAE

Cost inversió (€) Variable

Estat d'execució Acció en curs

Programes de vigilància i controlTipus d'acció

Municipi

Línia estratègica 2. Manteniment del paisatge i minimització de riscos

Programa 2.3. Prevenció de riscos ambientals i mitjans en cas d’emergència

2.3.1. MANTENIR UN PROGRAMA DE NETEJA I MANTENIMENT DE 
CAMINS RURALS

Acció

Accions relacionades 2.3.3, 2.3.4.

Proposta Fòrum

Agrupació de municipis

Àmbit geogràfic

Àmbit temàtic Altres
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Objectiu

Minimització del risc d'avingudes i inundacions, i millora dels espais fluvials

Territori i medi ambient Econòmic Sociocultural

Descripció

Es proposa desenvolupar i potenciar un programa de neteja i acondiciament anual/bianual de les lleres 
fluvials. El seu manteniment permet millorar el seu estat natural i el drenatge de les rieres i, per tant, 
contribueix en la minimització del risc d'afecció en cas d'avinguda. 

Per aquest motiu serà necessari:

- Elaborar un inventari de les lleres.
- Valorar i determinar quines s'han d'arranjar i netejar,
- Sol·licitar la corresponent subvenció, i 
- Vetllar/dur a terme les obres d'acondicionament i neteja de les lleres.

Finalment, davant la manca de recursos econòmics de la entitat competent, es suggereix estudiar la 
viabilitat d'impulsar un servei de neteja de lleres a partir de la proposta de nous jaciments de treball, a 
través d'un dels seus àmbits de treball dedicat a la protecció del medi ambient. Des del Servei d'Ocupació 
de Catalunya es gestionen els Fons Socials Europeus destinats a impulsar iniciatives d'aquest tipus.

Segons aportacions dels fòrums de participació ciutadana, es recull l'interès per a la millora del torrent de 
Serinyadell, en el qual es proposa redactar i aplicar un Pla de Recuperació, que permeti millorar, i potenciar 
la conservació de la qualitat de la vegetació i de les aigües circulants, així com l'ús social de l'espai fluvial 
(hortes, àrees d'esbarjo, àrees de bany...).

Grau de prioritat Alta

Termini d'implantació Curt Període d'execució Continuat

Entitat responsable-promotor AJ, AJ AG21, ACA

Altres organismes implicats DdG, REG

Fonts de finançament ACA, SOC

Cost inversió (€) Variable

Estat d'execució Acció en curs

Programes de vigilància i controlTipus d'acció

Municipi

Línia estratègica 2. Manteniment del paisatge i minimització de riscos

Programa 2.3. Prevenció de riscos ambientals i mitjans en cas d’emergència

2.3.2. ACONSEGUIR UNA MAJOR PERIODICITAT EN LA NETEJA DE 
LLERES

Acció

Accions relacionades 4.1.3.

Proposta Fòrum

Agrupació de municipis

Àmbit geogràfic

Àmbit temàtic Altres
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Objectiu

Coordinar i distribuir competències dels agents implicats en la prevenció i actuació en cas d'emergencies: 
inundacions, incendis, sismes, nevades, accidents de trànsit, etc

Territori i medi ambient Econòmic Sociocultural

Descripció

El primer pas per a la coordinació de les competències en la prevenció de riscos i per una ràpida resposta 
en cas d'emergència és elaborar un pla de protecció civil en matèria de riscos, i dotar al municipi del pla 
d'emergència, del protocol d'actuació i dels mitjans per actuar. 

Els plans de protecció civil són eines de planificació que estableixen el funcionament i l'organització dels 
recursos humans i materials per millorar la resposta davant d'emergències o riscos greus. Els plans de 
protecció civil poden ser territorials, especials i d'autoprotecció, en matèria d'incendis (INFOCAT), 
d'inundacions (INUNCAT), de transport de matèries perilloses (TRANSCAT), de risc sísmic (SISMICAT), de 
nevades (NEUCAT) i d'altres riscos concrets no considerats especials, dels quals l'ajuntament pot elaborar 
plans específics com a resposta al risc que els afecta.  

En el marc del Decret 210/99, de 27 de juliol, pel qual s'aprova l'estructura del contingut per a l'elaboració i 
l'homologació dels plans de protecció civil municipals, els ajuntaments de Catalunya han de redactar el seu 
Pla d'Emergències Municipal (PEM) atenent a la presència de riscos especials i atenent a les 
característiques intrínseques del seu territori. En aquest sentit només manca la redacció dels plans 
especials d'emergència obligats, en matèria de risc sísmic pels municipis de Crespià i Esponellà.

Anualment la Direcció General d'Emergències i Seguretat Civil obre una convocatòria per a la concessió de 
subvencions adreçades als ens locals, destinades a adquirir equipament per a la creació d’infrastructures 
bàsiques de protecció civil i a elaborar, actualitzar i implantar plans de protecció civil. 

Tanmateix la redacció i homologació dels plans de protecció civil municipals no assegura una resposta 
eficient en cas d'emergència. La present acció dóna èmfasi a la necessitat de reunir i coordinar les 
competències dels agents implicats en l'actuació de prevenció o en cas d'emergència per tal que els plans 
no siguin mers documents sinó estratègies d'acció. En aquest sentit es proposa:

- Dotar al municipi de pla d'emergència, de protocol d'actuació i dels recursos humans i materials 
necessaris per a l'actuació en cas d'emergència.
- Implantar, mantenir operatiu i actualitzar el pla d'actuació municipal, designant una persona encarregada 
d'aquesta tasca.
- Establir un programa-calendari d'actuacions ben detallat.
- Identificar els elements més vulnerables en zones de risc (escoles, centres mèdics, etc.)
- Elaborar els estudis complementaris que siguin necessaris.
- Distribuir competències i responsabilitats  per planificar l'actuació en cas d'emergència. 

Projectes i campanyes d'implicació d'agents econòmics i socialsTipus d'acció

Municipi

Línia estratègica 2. Manteniment del paisatge i minimització de riscos

Programa 2.3. Prevenció de riscos ambientals i mitjans en cas d’emergència

2.3.3. COORDINAR COMPETÈNCIES EN LA PREVENCIÓ DE RISCOSAcció

Accions relacionades 2.3.4.

Proposta Fòrum

Agrupació de municipis

Àmbit geogràfic

Àmbit temàtic Altres
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- Realitzar campanyes de conscienciació de la ciutadania sobre autoprotecció i prevenció de sinistres, i en 
cas de sinistre, organitzar i controlar els voluntaris municipals.
- Realitzar simulacres d'evacuació o d'actuació en cas d'emergència.
- Reunir, organitzar, coordinar i controlar els agents implicats en l'actuació: bombers, policia municipal, 
mossos d'esquadra, servei d'emergències mèdiques, etc.

Caldria valorar la possibilitat de coordinar tots els agents implicats també a nivell supramunicipal dels 
municipis de la present Agenda 21, per tal de millorar l'eficiència d'actuació en cas d'emergència unint 
esforços i actuant de forma conjunta.

Deixant de banda la necessitat de coordinar la competència en prevenció de riscos de tots els agents 
implicats, el municipi també ha de comptar amb un Centre Receptor d'Alarmes municipals, és a dir, un 
telèfon 24 h, que ha d'estar en contacte amb el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya. Per altra 
banda, el municipi també ha de comptar amb un Catàleg de mitjans i recursos municipals i transmetre'l al 
Departament d'Interior.

A nivell de coordinació local i municipal és un bon mitjà de prevenció d'incendis coordinar el pastoreig dels 
ramats del municipi, aplicant els criteris de silvopastoreig, atès que per una banda la pastura del bestiar 
neteja de forma natural, eficient i ecològica el sotabosc i la massa combustible, i per l'altra, l'execució 
d'aquesta acció contribuirà a la continuïtat de l'activitat ramadera al municipi.
Altrament, des de la coordinació local també es poden gestionar brigades de neteja de marges i del 
sotabosc a partir de la proposta de nous jaciments de treball promuguts pel Servei d'Ocupació de 
Catalunya i gestionats pel Fons Social Europeu. Aquesta acció a més de ser una mesura de prevenció 
d'incendis contribuirà a la millora laboral de població no ocupada.

Grau de prioritat Alta

Termini d'implantació Curt Període d'execució Continuat

Entitat responsable-promotor AJ, AJ AG21

Altres organismes implicats CCPE, CCAE

Fonts de finançament RGE, DdG, ADF, SOC

Cost inversió (€) Cost organitzatiu i/o tècnic

Estat d'execució Acció no iniciada
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Objectiu

Incloure la prevenció de riscos en el planejament urbanístic classificant el sòl com a no urbanitzable o 
urbanitzable amb condicions, segons l'àrea i el grau de risc i els usos previstos.

Territori i medi ambient Econòmic Sociocultural

Descripció

El coneixement del territori i la delimitació de les àrees dels municipis de la present Agenda 21, subjectes a 
concentrar determinats riscos naturals, permet identificar les deficiències en la planificació d'accions en cas 
d'emergència i definir o restringir en el planejament urbanístic els usos compatibles amb els riscos 
intrínsecs del territori.

Una forma de prevenir incidències i emergències derivades dels riscos naturals, és doncs, redactar un pla 
especial de delimitació de les àrees amb riscs naturals (al territori bàsicament, esfondraments, col·lapses 
d'aigua subterrània i inundacions fluvials) i acotar-hi el règim d'usos i l'ocupació del sòl dins el planejament 
urbanístic, aplicant els criteris dels plans de protecció civil municipal i els que estableix la normativa 
urbanística en matèria de planejament: Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el Text 
refós de la Llei d'urbanisme, i el Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 
d'urbanisme.

Tal com s'especifica en l'article 9 de la Llei d'urbanisme, les administracions locals amb competències en 
matèria urbanística han de vetllar perquè les determinacions i l'execució del planejament urbanístic 
permetin assolir, en benefici de la seguretat i el benestar de les persones, uns nivells adequats de qualitat 
de vida, de sostenibilitat ambiental i de preservació enfront dels riscs geològics, naturals i tecnològics 
(considerant aquests els riscs  derivats de les instal·lacions i activitats industrials i/o d'altres infrastructures 
tecnològiques). Per la qual cosa la llei prohibeix explícitament urbanitzar i edificar en zones inundables i en 
altres zones de risc per a la seguretat i el benestar de les persones, salvant les obres vinculades a la 
protecció i la prevenció dels riscs.

Per altra banda l'article 85 de la mateixa llei, defineix els continguts dels informes de les comissions 
territorials d'urbanisme en la tamitació del planejament urbanístic derivat de l'aprovació municipal i 
comarcal, en els quals s'ha de definir la compatibilitat amb el risc preexistent, d'acord amb els indicadors de 
risc geològic i de protecció civil disponibles.

Per altra banda, en l'article 5 del Capítol II del Reglament de la Llei d'urbanisme, es defineixen les directrius 
de preservació front als riscs naturals o tecnològics, on es diu que el planejament urbanístic, per a la 
determinació dels riscs naturals i geològics, ha de tenir en compte la informació geogràfica oficial de 
l'Institut Geològic de Catalunya.

L'article 6 del mateix Reglament defineix les directrius de preservació front als riscs d'inundació i, altrament, 
en l'article 59 s'acoten les mesures correctores i condicions de caràcter urbanístic per la implantació 
d'activitats i construccions en sòl no urbanitzable.

Plans urbanístics i sectorialsTipus d'acció

Municipi

Línia estratègica 2. Manteniment del paisatge i minimització de riscos

Programa 2.3. Prevenció de riscos ambientals i mitjans en cas d’emergència

2.3.4. DETERMINAR LES ZONES DE RISC NATURAL I DEFINIR-LES EN 
EL PLANEJAMENT URBANÍSTIC

Acció

Accions relacionades 1.1.1, 1.1.2, 2.3.2, 2.3.5.

Proposta Fòrum

Agrupació de municipis

Àmbit geogràfic

Àmbit temàtic Altres
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Els riscos naturals més significatius a l'àmbit d'estudi són per una banda les inundacions associades a la 
dinàmica hídrica dels cursos fluvials (riu Fluvià, riu Ser, riu Serinyadell) i els esfondraments i col·lapses 
d'aigua derivats de l'elevat nivell freàtic, de la dil·lució de guixos del subsòl i de la hidrodinàmica de la zona 
d'influència de la conca lacustre (al sector SW de Fontcoberta, a l’W d’Esponellà i a l’E de Serinyà, 
concretament a les influències de la platja d’Espolla, al pla de Martís, al pla d’Usall i a les Llacunes), que 
malmeten els cutlius i camps, les edificacions, les carreteres (C-66), etc.

Per aquests motius fóra necessari canalitzar i delimitar aquestes zones de risc natural per justificar el règim 
i les condicions d'usos vinculats al planejament urbanístic territorial, d'abast local, sectorial i supramunicipal.

Grau de prioritat Alta

Termini d'implantació Curt Període d'execució 2 anys

Entitat responsable-promotor AJ, AJ AG21

Altres organismes implicats CCPE, CCAE, DPTOP

Fonts de finançament AJ, DdG, REG

Cost inversió (€) Cost organitzatiu i/o tècnic

Estat d'execució Acció no iniciada
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Objectiu

Dotar de mesures de prevenció d'incendis i de mitjans d'autoprotecció a les àrees urbanitzades properes a 
zones forestals o amb risc intrínsec

Territori i medi ambient Econòmic Sociocultural

Descripció

En el marc de la Llei 5/2003 de 22 d'abril i del Decret 123/2005 de 14 de juny, pels quals s'estableixen les 
mesures de prevenció d'incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama 
urbana, correspon a cada ajuntament definir les urbanitzacions afectades i comunicar-ho al Departament 
de Medi Ambient i Habitatge.
 
L'objecte d'aquesta Llei és establir mesures de prevenció d'incendis forestals pel que fa a les 
urbanitzacions que no tenen una continuïtat immediata amb la trama urbana i que estan situades a menys 
de cinc-cents metres de terrenys forestals, i a les edificacions i les instal·lacions aïllades situades en 
terrenys forestals. En són exclosos les edificacions i les instal·lacions destinades a explotacions agrícoles i 
ramaderes i els habitatges que hi són vinculats.

Els ajuntaments han de determinar, mitjançant un plànol de delimitació, les urbanitzacions, les edificacions i
les instal·lacions afectades per aquesta Llei. Correspon al ple de l'ajuntament d'aprovar aquest plànol de 
delimitació, el qual, s'ha de trametre al Departament de Medi Ambient. Els ajuntaments poden acordar amb 
ens supramunicipals i amb l'Administració de la Generalitat els mecanismes de suport necessaris per a 
l'elaboració del plànol de delimitació de les urbanitzacions, les edificacions i les instal·lacions afectades.

En aquests sentit és responsabilitat de l'Ajuntament complir l'article 1 de la Llei pel que fa a
les urbanitzacions, edificacions i instal·lacions d'acord amb les següents obligacions:

-  Assegurar l'existència d'una franja exterior de protecció de vint-i-cinc metres d'amplada al voltant, lliure de
vegetació seca i amb la massa arbòria aclarida, que compleixi les característiques que s'estableixin per 
reglament.

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

-  Elaborar un pla d'autoprotecció contra incendis forestals que s'ha d'incorporar al pla d'actuació municipal, 
d'acord amb el Pla de protecció civil d'emergències per a incendis forestals a Catalunya (Infocat), segons el 
que estableix la Llei 4/1997, del 20 de maig, de protecció civil de Catalunya.

-  Disposar d'una xarxa d'hidrants homologats per a l'extinció d'incendis que compleixi les característiques 
establertes per decret.

-  Mantenir nets de vegetació seca els vials de titularitat privada, tant els interns com els d'accés, i les 

Projectes i campanyes d'implicació d'agents econòmics i socialsTipus d'acció

Municipi

Línia estratègica 2. Manteniment del paisatge i minimització de riscos

Programa 2.3. Prevenció de riscos ambientals i mitjans en cas d’emergència

2.3.5. APLICAR LES MESURES DE PREVENCIÓ D'INCENDIS EN ELS 
NUCLIS FORESTALS I EN LES NOVES URBANITZACIONS SEGONS LA 
NORMATIVA VIGENT

Acció

Accions relacionades 1.1.1, 2.3.1, 2.3.3.

Proposta Fòrum

Agrupació de municipis

Àmbit geogràfic

Àmbit temàtic Altres
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cunetes. 

-  Regular la retirada i l'eliminació de les restes vegetals procedents de la poda i la neteja.

És una situació habitual el fet que la majoria de les urbanitzacions no compleixen aquesta normativa, en 
tant que no disposen de franges de protecció, no tenen la xarxa d’hidrants completa o les parcel·les no 
edificades no reuneixen les condicions de zona de protecció, per la qual cosa, és primordial per a la 
prevenció d'incidències complir amb les mesures establertes en aquesta acció en col·laboració amb les 
ADF de la zona (Cabanelles, i l'Estany) i les adminsitracions competents (administració local, Consells 
Comarcals, Diputació de Girona, etc).

Grau de prioritat Alta

Termini d'implantació Curt Període d'execució 4 anys

Entitat responsable-promotor AJ, AJ AG21, propietaris particulars

Altres organismes implicats REG, ADF, CFC,CPF, CTFC

Fonts de finançament CCPE, CCAE, DdG

Cost inversió (€) Variable

Estat d'execució Acció iniciada
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Objectiu

Buscar alternatives per assegurar el servei de subministrament d'aigua als nuclis aïllats dels municipi

Territori i medi ambient Econòmic Sociocultural

Descripció

La distribució territorial de l'àmbit d'estudi amb nombrosos nuclis disseminats suposa una dificultat a l'hora 
d'assegurar el servei de subministrament o de sanejament de xarxa per inviabilitat tècnica.

En aquest sentit es considera necessari cercar alternatives per asseguar el subministrament d'aigua als 
nuclis disseminats com podrien ser:

- Potenciar la instal·lació de captadors d'aigua de pluja (amb canalitzacions exteriors de reconducció de 
l'aigua de pluja, amb un sistema de decantació o filtratge d'impureses i amb un dipòsit d'emmagatzematge), 
tant en edificis públics com privats. El sistema de captació d'aigua de pluja ha de ser una instal·lació que 
sense tractament químic garanteixi el seu emmagatzematge i consegüent ús en les millors condicions 
fitosanitàries. Aquestes instal·lacions seran aptes per recollir les aigües pluvials provinents del conjunt de 
teulades i terrats així com de la resta de la finca on s’ubiquin.
L’aigua provinent de la pluja es pot fer servir per al reg de parcs i jardins, neteja d’interiors i exteriors i 
qualsevol altre ús adequat a les seves característiques, exceptuant el consum humà.
Les aigües que provenen de la dutxa, la rentadora o el rentamans (aigües grises) i les recollides en els 
captadors de pluja es poden reutilitzar per a la cisterna del vàter. Per la qual cosa cal preveure una segona 
xarxa de canonades independents per les aigües de la dutxa i/o rentadora cap a una instal·lació de 
tractament i dipòsit d'emmagatzematge, d'on s'hauran de bombejar cap als vàters mitjançant una xarxa 
pròpia.

- Cercar alternatives de subministrament de caràcter supramunicipal atès que tots els municipis de l'àmbit 
d'estudi presenten els mateixos problemes de quantitat, qualitat i distribució a l'hora d'assegurar el 
subministrament d'aigua potable a tota la població.

Altrament, un fons de finançament possible per a qualsevol millora de serveis tècnics és el PUOSC (Pla 
Únic d'Obres i Serveis de Catalunya) de la Direcció General de l'administració local del Departament de 
Governació i Administracions Públiques, el qual planifica les subvencions i la cooperació econòmica en les 
inversions locals per a la realització de les obres i prestació dels serveis de competència municipal segons 
el Decret 245/2007, de 6 de novembre, de convocatòria per a la formulació del Pla únic d'obres i serveis de 
Catalunya 2008-2012.

Tot i que el període per presentar sol·lcituds de subvenció per a actuacions urgents o d'emergència resta 
obert durant aquest quinqueni, cal estar atent al termini de presentació de sol·licituds, a les quals pot optar 
l'agrupació de municipis de la present Agenda 21 o cada municipi per separat, i que s'obrirà l'any 2013.

Millora de serveisTipus d'acció

Municipi

Línia estratègica 3. Optimització dels recursos naturals i minització d'impactes

Programa 3.1. Millora de l’abastament i sanejament de l’aigua

3.1.1. CERCAR ALTERNATIVES DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA ALS 
NUCLIS DE POBLACIÓ

Acció

Accions relacionades 1.1.1.

Proposta Fòrum

Agrupació de municipis

Àmbit geogràfic

Àmbit temàtic

Cabanelles, Crespià, Esponellà i/o Serinyà

Altres
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A partir de les aportacions dels fòrums de participació ciutadana es recull la necessitat de millorar el 
subministrament a la Cellera d'Amont (on s'hi tenen previstos nous habitatges), atès que el servei 
d'abastament no té prou pressió.

Grau de prioritat Alta

Termini d'implantació Mig Període d'execució 2 anys

Entitat responsable-promotor CCPE, CCAE

Altres organismes implicats DdG

Fonts de finançament AJ, AJ AG21, ACA, DASiC (PUOSC)

Cost inversió (€) Variable

Estat d'execució Acció en curs
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Objectiu

Instal·lar sistemes de control dels volums consumits per identificar els usos de l'aigua i monitoritzar el 
volum d'aigua incontrolat

Territori i medi ambient Econòmic Sociocultural

Descripció

La població en general i el propi ajuntament desconeix el volum d'aigua que es consumeix en funció del seu
ús (domèstic, agrícola, ramader, industrial o municipal), l'aigua que es perd en forma d'incontrolats i l'aigua 
que és posada en xarxa, atès que manca monitorització i control de l'aigua des de la seva captació fins al 
seu ús.

El cabal d'aigua incontrolada s'estima a l'àmbit d'estudi, de l'ordre del 20-40% del posat en xarxa (any 
2006), amb puntes extremes del 60% en alguns punts del xarxa (any 2002), percentatges molt per sobre 
del que es considera habitual en les xarxes de proveïment públic, per aquest motiu el marge de millora per 
incrementar l'eficiència del recurs és elevat.

El percentatge d'incontrolats correspon al volum d'aigua no registrada motivada per errors de comptadors, 
fuites, buidats de trams de tuberia per reparacions, ompliment del dipòsit o d'hidrants, connexions 
fraudulentes i les pròpies pèrdues de la xarxa a causa del seu mal estat. 
Per això cal substituir progressivament els trams de canonades amb deficiències d'estanqueïtat, 
especialment pel tipus de material (fibrociment). Per aquest motiu cal detectar i inventariar els trams més 
vulnerables de la xarxa d'abastament: substitució progressiva de material, fuites, avaries, substitució de 
comptadors per detectar les mesures correctores oportunes.

En aquest sentit és necessari:

- Instal·lar comptadors de sortida dels dipòsits de capçalera o distribució.

- Instal·lar comptadors per a monitoritzar el volum d'aigua en funció del seu ús (en indústries, en 
explotacions agrícoles o ramaderes connectades a xarxa, en edificis o equipaments públics del municipi, 
etc.) 

- A partir dels consums determinats amb els comptadors proposats en els punts anteriors, calcular i acotar 
sobre el territori els volums d'aigua incontrolada i les fugues de la xarxa per tal de poder-les solventar.

- Controlar i legalitzar les captacions particulars i les fonts pròpies municipals, revisant i comprovant l'estat 
de legalització dels aprofitaments privats i municipals existents.

El destacat nombre d'habitatges i masos aïllats fan preveure que el nombre de captacions no inscrites en 
cap registre sigui elevat. Molts d'aquests aprofitaments d'aigua no disposen de la corresponent concessió 
administrativa, fet que vulnera la legislació vigent i deixa les captacions no legalitzades indefenses respecte 

Millora de serveisTipus d'acció

Municipi

Línia estratègica 3. Optimització dels recursos naturals i minització d'impactes

Programa 3.1. Millora de l’abastament i sanejament de l’aigua

3.1.2. ESTABLIR MECANISMES DE CONTROL DELS CONSUMS 
D'AIGUA

Acció

Accions relacionades 3.1.3.

Proposta Fòrum

Agrupació de municipis

Àmbit geogràfic

Àmbit temàtic Altres
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a possibles construccions de nous pous propers i respecte a possibles afeccions contaminants d'activitats 
privades pròximes. Per tant es contempla que des de l'ajuntament cal: 

   - Requerir i convocar a tots els propietaris d'aprofitaments de fonts pròpies.
   - Comprovar la situació legal de les seves captacions.
   - Orientar al propietaris en la manera de com dur a terme la legalització de  
      cadasuna de les captacions.

Altrament, un fons de finançament possible per a qualsevol millora de serveis tècnics és el PUOSC (Pla 
Únic d'Obres i Serveis de Catalunya) de la Direcció General de l'administració local del Departament de 
Governació i Administracions Públiques, el qual planifica les subvencions i la cooperació econòmica en les 
inversions locals per a la realització de les obres i prestació dels serveis de competència municipal segons 
el Decret 245/2007, de 6 de novembre, de convocatòria per a la formulació del Pla únic d'obres i serveis de 
Catalunya 2008-2012.

Tot i que el període per presentar sol·lcituds de subvenció per a actuacions urgents o d'emergència resta 
obert durant aquest quinqueni, cal estar atent al termini de presentació de sol·licituds, a les quals pot optar 
l'agrupació de municipis de la present Agenda 21 o bé únicament el municipi de Serinyà, i que s'obrirà l'any 
2013.

Grau de prioritat Alta

Termini d'implantació Curt Període d'execució 2-4 anys

Entitat responsable-promotor AJ, AJ AG21

Altres organismes implicats DMAiH, CCPE, CCAE, DdG

Fonts de finançament ACA, DGiOP (PUOSC)

Cost inversió (€) Variable

Estat d'execució Acció iniciada
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Objectiu

Reduir el consum d'aigua, implicant tant les accions de l'ajuntament com dels particulars

Territori i medi ambient Econòmic Sociocultural

Descripció

L'evolució de la nostra societat ha implicat de forma general, i fins a l'actualitat, un augment continuat del 
consum d'aigua de xarxa per càpita. El futur desenvolupament urbanístic pot implicar un augment del 
consum unitari d'aigua potable provinent de la xarxa d'abastament.

La problemàtica creixent relativa a la disponibilitat i també a la qualitat dels recursos hídrics, units a la 
voluntat municipal de regular aspectes relatius a les noves edificacions i a l'eficiència dels consums 
domèstics, permet a l'ajuntament a participar decididament en fomentar l'estalvi d'aigua en les futures 
actuacions urbanístiques.

Per a la reducció del consum d'aigua cal implicar tant l'ajuntament com als particulars, però cal distingir 
ambdós tipus de consumidors essent responsabilitat de l'ajuntament els sistemes generals i globals de 
captació d'aigua i distribució, i essent responsabilitat dels particulars la part de la xarxa que s'exten dins de 
les edificacions i habitatges, sector on es produeix el major consum de l'aigua de xarxa als nuclis urbans. 
Així doncs l'ajuntament ha d'instar per:

a) Pel que fa a l'Ajuntament:

- Disposar d'una ordenança municipal que permeti un estalvi real d'aigua en les futures actuacions 
urbanístiques, d'acord amb el Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de criteris 
ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. L'ordenança ha de disposar que els edificis de nova construcció 
hauran de comptar amb doble xarxa de sanejament, que permeti separar les aigües pluvials de les 
residuals i amb mesures d'estalvi d'aigua com: comptadors individuals, reguladors de pressió de l’entrada 
d’aigua, mecanismes estalviadors per aixetes i vàters, mecanismes per a processos de neteja, captadors 
d’aigua de pluja, reutilitzadors de l’aigua sobrant de piscines, reutilitzadors d’aigües grises, sistemes
d’estalvi en jardins, sistemes d’estalvi en dipòsits de regulació i sistemes d’estalvi en refrigeració i pel que fa
a les aixetes, dutxes i cisternes de vàter definir uns màxims de cabal i de descàrrega.
També fóra necessari definir la gestió més sostenible de les piscines municipals i privades i les espècies 
vegetals més adequades en els nous espais de caire privat (d'acrod amb criteris de xerojardineria). 
L'objectiu és que aquests requeriments esdevinguin d'obligat compliment i assegurin una disminució real 
del consum unitari d'aigua en el municipi. Es pot consultar la ordenança tipus d'estalvi d'aigua a: 
www.diba.es/xarxasost/cat/OrdenancaAigua.pdf

- Es recomana instal·lar un regulador de pressió de l’aigua per cada comptador individual d’entrada d’aigua 
dels edificis i construccions, de manera que es garanteixi una sortida d’aigua potable amb una pressió 
màxima de 2,5 Kg per centímetre quadrat (2’5 Kg/cm²) durant tots els mesos de l’any.

Projectes i campanyes d'implicació d'agents econòmics i socialsTipus d'acció

Municipi

Línia estratègica 3. Optimització dels recursos naturals i minització d'impactes

Programa 3.1. Millora de l’abastament i sanejament de l’aigua

3.1.3. INCENTIVAR I FOMENTAR  MECANISMES D'ESTALVI D'AIGUAAcció

Accions relacionades 3.1.1, 3.1.2.

Proposta Fòrum

Agrupació de municipis

Àmbit geogràfic

Àmbit temàtic Altres
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- Potenciar la instal·lació de captadors d'aigua de pluja. L’aigua provinent de la pluja es pot fer servir per al 
reg de parcs i jardins, neteja d’interiors i exteriors i qualsevol altre ús adequat a les seves característiques, 
exceptuant el consum humà.

- Cercar i aplicar tècniques de reducció de consums d'acord amb les millors tecnologies disponibles (MTD). 
Amb aquesta finalitat els projectes presentats en cada moment s'hauran d'adaptar als canvis tecnològics 
que s'hagin produït, per tal d'incorporar les darreres novetats tècniques.

- Realitzar campanyes de conscienciació a la població encarades a reduir/mantenir el consum d'aigua. Es 
recomana aprofitar les campanyes institucionals que periòdicament es duen a terme amb aquest mateix 
objectiu i diferents elements informatius: butlletí municipal, xerrades, fulletons, etc.

- Inventariar els pous i les fonts pròpies, potenciar el seu registre a l'ACA i regular-ne el seu consum (amb 
la instal·lació de comptadors), sobretot per a reg agrícola i ús ramader. Promoure la legalització de les 
captacions particulars i municipals per tal de poder definir perímetres de protecció.

- Adequar i millorar paulatinament la xarxa de proveïment públic, substituïnt la xarxa de fibrociment per 
materials més estanques com el polietilè, amb l'objectiu de reduir el volum d'aigua incontrolada.

b) Pel que fa als particulars:

- Instal·lar, sempre que sigui possible, sistemes de reducció del consum d'aigua en el reg de zones 
enjardinades privades, i en reg agrícola mitjançant: programadors de reg, aspersors de curt abast, reg per 
goteig a zones arbustives i arbres, detectors d'humitat del sòl.

- Les plantacions d’espècies a les zones enjardinades hauran de regir-se pel criteri d’utilització d’espècies 
autòctones que siguin adequades a l'entorn climàtic. En tot cas, la plantació de gespes no podrà excedir del
10% de la superfície de l’espai enjardinat. La utilització d’espècies arbustives de baix manteniment i de 
baixes necessitats hídriques serà necessària pel tractament d’aquests espais (criteris de xerojardineria).

- Instal·lar i aplicar mesures domèstiques de reducció del consum d'aigua (aixetes, cisternes dels vàters, 
dutxes en comptes de banyeres, etc.)

Un fons de finançament possible per a qualsevol millora de serveis tècnics és el PUOSC (Pla Únic d'Obres 
i Serveis de Catalunya) de la Direcció General de l'administració local del Departament de Governació i 
Administracions Públiques, el qual planifica les subvencions i la cooperació econòmica en les inversions 
locals per a la realització de les obres i prestació dels serveis de competència municipal segons el Decret 
245/2007, de 6 de novembre, de convocatòria per a la formulació del Pla únic d'obres i serveis de 
Catalunya 2008-2012.

Tot i que el període per presentar sol·lcituds de subvenció per a actuacions urgents o d'emergència resta 
obert durant aquest quinqueni, cal estar atent al termini de presentació de sol·licituds, a les quals pot optar 
l'agrupació de municipis de la present Agenda 21 o bé únicament el municipi de Serinyà, i que s'obrirà l'any 
2013.

Grau de prioritat Alta

Termini d'implantació Llarg Període d'execució Continuat

Entitat responsable-promotor AJ, AJ AG21, CCPE, CCAE, DdG

Altres organismes implicats DMAiH

Fonts de finançament ACA, DGiOP (PUOSC)

Cost inversió (€) Variable

Estat d'execució Acció no iniciada
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Objectiu

Instal·lar progressivament la xarxa separativa d'aigües pluvials de les aigües negres per fer més eficient el 
tractament de la depuradora i evitant així molèsties de col·lapses, olors i contaminacions

Territori i medi ambient Econòmic Sociocultural

Descripció

Actualment i en períodes de pluges intenses, la xarxa de sanejament rep importants volums d'aigües 
pluvials que poden arribar a alterar el rendiment de l'EDAR biològica municipal. Per tant, el fet de no 
separar les aigües pluvials de les aigües negres implica l'arribada al medi hidrològic/hidrogeològic de 
volums diversos d'aigües residuals no tractades, essent doncs, font de contaminació contínua de les aigües
superficials i subterrànies.

Altrament, la instauració de xarxa separativa pot permetre l'aprofitament de les aigües pluvials per a reg de 
zones enjardinades, neteges viàries, etc. El sistema de sanejament del municipi està constituït per una 
xarxa de col·lectors que recullen en la seva major part les aigües residuals i pluvials del municipi de manera
indistinta. 

Per aquest motiu es planteja:

- projectar la xarxa separativa en cada nova actuació urbanística i

- instaurar progressivament la xarxa separativa d'aigua en les obres de reconstrucció en els sectors urbans 
consolidats.

Les aigües pluvials de cobertes i de zones pavimentades es conduiran de forma separada de la xarxa 
d’aigües residuals. En funció de l’orografia i la dificultat de desguassar aquestes aigües a una llera natural, 
caldrà preveure, en funció de la disponibilitat de terreny, espais que retinguin les aigües pluvials i permetin 
la seva infiltració al sòl, així com dipòsits d’acumulació per reaprofitament de les aigües per reg de carrers i 
zones verdes.

També és recomana redactar un Pla d’aprofitament d’aigües utilitzades i instar pel control i eliminació 
d’abocaments il·legals a la xarxa de sanejament.

Grau de prioritat Mitjana

Termini d'implantació Mig Període d'execució Continuat

Fonts de finançament ACA, CCPE, CCAE

Cost inversió (€) Variable

Estat d'execució Acció iniciada

Execució d'obresTipus d'acció

Municipi

Línia estratègica 3. Optimització dels recursos naturals i minització d'impactes

Programa 3.1. Millora de l’abastament i sanejament de l’aigua

3.1.4. IMPULSAR LA INSTAL·LACIÓ PROGRESSIVA DE LA XARXA 
SEPARATIVA D'AIGÜES RESIDUALS I PLUVIALS

Acció

Accions relacionades 1.1.1, 1.1.2, 3.1.5, 3.1.6.

Proposta Fòrum

Agrupació de municipis

Àmbit geogràfic

Àmbit temàtic Altres
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Entitat responsable-promotor AJ, AJ AG21

Altres organismes implicats DdG
Empreses concessionàries d'abastament
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Objectiu

Millorar la qualitat dels abocaments a medi hídric (aigües superficials i subterrànies)

Territori i medi ambient Econòmic Sociocultural

Descripció

La precarietat en el sistema de sanejament i la dificultat d'alguns nuclis o cases aïllades per connectar-se a 
la xarxa de clavegueram municipal per distància geogràfica, fa que la única forma de sanejament possible 
sigui a través de fosses sèptiques comunes o particulars. Aquestes però esdevenen focus de contaminació 
contínua del medi hidrogeològic en tant que si no es buiden i netegen periòdicament i no es garanteix les 
mesures d'estanqueïtat necessàries per evitar infiltracions en el subsòl, poden acabar contaminant els 
aqüífers i els cursos superficials (per sobreixidor de les fosses).

En aquest sentit, des de l'ajuntament cal impulsar millores i alternatives de sanejament:

Pel que fa al sector domèstic:

- Campanyes per a la substitució periòdica de les fosses sèptiques particulars per fosses estanques 
homologades per l'ACA, a poder ser amb tractament biològic. 

- Controlar que les fosses sèptiques particulars estiguin donades d'alta al registre d'abocaments a llera 
pública de l'ACA.

- Assegurar el sanejament (mitjançant fosses sèptiques de responsabilitat municipal) a tots els nuclis aïllats 
del centre urbà amb impossibilitat de connectar-se a xarxa de sanejament i per tant amb impossibilitat de 
connectar-se les futures depuradores. 

- Controlar el buidat periòdic amb cuba estanca per part d'un gestor de residus autoritzat per tal d'evitar les 
filtracions i les aigües residuals abocades a llera per sobreeixidor.

Pel que fa al sector agrícola-ramader:

- Controlar i inspeccionar els femers de les explotacions ramaderes per tal que siguin dimensionats per a 
l'emmagatzamatge dels fems i/o purins com a mínim durant un període de 4 mesos, i assegurar-ne la seva 
estanqueïtat.

- Restringir, en la mesura del possible, la utilització de fitosanitaris i herbicides en els cultius.

Pel que fa al sector industrial:

- Instar per a l'ús de fosses sèptiques o de depuradores en les indústries municipals.
En l'àmbit d'estudi la presència d’una xarxa hidrològica d'entitat i la manca de sistemes de depuració dóna 

Millora de serveisTipus d'acció

Municipi

Línia estratègica 3. Optimització dels recursos naturals i minització d'impactes

Programa 3.1. Millora de l’abastament i sanejament de l’aigua

3.1.5. CONTROLAR I SUBSTITUIR PERIÒDICAMENT LES FOSSES 
SÈPTIQUES I FER SEGUIMENT DELS ABOCAMENTS A LLERA 
PÚBLICA

Acció

Accions relacionades 1.1.1, 3.1.4, 3.1.5.

Proposta Fòrum

Agrupació de municipis

Àmbit geogràfic

Àmbit temàtic Altres
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lloc a l’abocament de les aigües residuals al domini públic hidràulic. Aquest fet justifica els 38 expedients de
sol·licitud d’autorització d’abocament a llera pública dels quals té constància el Departament d'Autorització 
d'Abocaments de l’Agència Catalana de l’Aigua.

- Instar per a què les indústries es donin d'alta al registre d'abocaments a llera pública per tal que l'ACA i els
Consells Comarcals en tinguin constància i puguin inspeccionar i analitzar la qualitat de les aigües 
industrials abocades al medi hídric.

Grau de prioritat Alta

Termini d'implantació Mig Període d'execució 2 anys

Entitat responsable-promotor AJ, AJ AG21, ACA

Altres organismes implicats DdG

Fonts de finançament ACA, CCPE, CCAE

Cost inversió (€) Variable

Estat d'execució Acció no iniciada
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Objectiu

Millorar la qualitat dels abocaments al medi hídric (aigües superficials i subterrànies)

Territori i medi ambient Econòmic Sociocultural

Descripció

El sistema de sanejament al municipi de Serinyà està constituït per una xarxa de col·lectors que recullen les
aigües residuals i pluvials dels trams connectats i que posteriorment s'aboquen a l'EDAR biològica 
municipal. 

L’antiguitat de les xarxes de sanejament municipal fa que es detectin pèrdues importants a través de la 
xarxa atès que molts trams encara són de fibrociment, i per tant, poc estanques. No obstant la xarxa es va 
renovant periòdicament i substituïnt per polietilè, el qual també es col·loca a les zones de nova urbanització.
Per aquest motiu, cal substituïr periòdicament la xarxa de sanejament no estanca i millorar l'eficiència i 
agmentar la capacitat de la depuradora municipal, atès que el seu emissor està afectant la qualitat de les 
aigües del riu Serinyadell.

Actualment l’EDAR de Serinyà realitza tractament biològic i està dimensionada per una població de 998 
habitants, població que Serinyà ja ha superat, i per una càrrega contaminant mitjana d'entrada que també 
s'està assolint (pels paràmetres deDBO5, de sòlids en suspensió i de fòsfor). L’EDAR de Serinyà treballa al 
límit de les seves capacitats i els rendiments mitjans anuals de depuració estan entorn al 50%. Per altra 
banda, l'EDAR recull les aigües residuals de la indústria càrnica ubicada al nucli urbà. Tots aquests fets 
repercuteixen en el temps de residència de les aigües residuals en els reactors i, per tant, en la qualitat de 
l'aigua de sortida que s'aboca al riu Serinyadell.

Altrament, l’EDAR de Serinyà no disposa de línia de tractament de fangs. Les purgues líquides dels 
reactors de Serinyà s’envien a l’EDAR del Terri per a la seva deshidratació conjunta amb els fangs 
d’aquesta depuradora, de forma que la gestió dels fangs és externa.

Des de l'Agència Catalana de l'Aigua i mitjançant el Programa de Sanejament de les Aigües Residuals 
Urbanes (PSARU) es preveu en l'escenari 2005-2008 el desplaçament del punt d’abocament de l’EDAR 
(cost per l'ACA de 180.000€) i l'eliminació d’aigües blanques de l’EDAR (cost per l'ACA de 570.000€).

El Consell Comarcal, a sol·licitud de l'Ajuntament, està estudiant una ubicació per a una nova depuradora 
després de desconsellar l'ampliació de l'actual (març 2008). L'Ajuntament demanarà celeritat en aquest 
estudi i, posteriorment, sol·licitarà a l'Agència Catalana de l'Aigua que actuï amb urgència en la dotació de 
la nova infraestructura de sanejament, i compleixi amb les obres previstes pel PSARU.

Un altre fons de finançament possible per a qualsevol millora de serveis tècnics és el PUOSC (Pla Únic 
d'Obres i Serveis de Catalunya) de la Direcció General de l'Administració Local del Departament de 
Governació i Administracions Públiques, el qual planifica les subvencions i la cooperació econòmica en les 
inversions locals per a la realització de les obres i prestació dels serveis de competència municipal segons 

Millora de serveisTipus d'acció

Municipi

Línia estratègica 3. Optimització dels recursos naturals i minització d'impactes

Programa 3.1. Millora de l’abastament i sanejament de l’aigua

3.1.6. INSTAR PER UNA NOVA DEPURADORA O AMPLIACIÓ I 
MILLORA DE L'ACTUAL

Acció

Accions relacionades 1.1.1, 3.1.4, 3.1.5.

Proposta Fòrum

Agrupació de municipis

Àmbit geogràfic

Àmbit temàtic Altres
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el Decret 245/2007, de 6 de novembre, de convocatòria per a la formulació del Pla únic d'obres i serveis de 
Catalunya 2008-2012.

Tot i que el període per presentar sol·lcituds de subvenció per a actuacions urgents o d'emergència resta 
obert durant aquest quinqueni, cal estar atent al termini de presentació de sol·licituds, a les quals pot optar 
l'agrupació de municipis de la present Agenda 21 com a entitat o bé el propi municipi de Serinyà, i que 
s'obrirà l'any 2013.

Grau de prioritat Alta

Termini d'implantació Curt Període d'execució 2 anys

Entitat responsable-promotor ACA, AJ, CCPE

Altres organismes implicats AJ AG21, DdG

Fonts de finançament ACA (PSARU), CCPE, DGiAP (PUOSC)

Cost inversió (€) Organitzatiu i/o tècnic

Estat d'execució Acció iniciada
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Objectiu

Incentivar campanyes de sensibilització i educació a favor de la minimització en la producció dels residus i 
de la recollida selectiva

Territori i medi ambient Econòmic Sociocultural

Descripció

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà i el Consell Comarcal del Pla de l’Estany, com a òrgans encarregats 
de la gestió dels residus dels seus municipis, han realitzat una bona tasca en l’impuls de diverses 
campanyes que cal mantenir i ampliar.

Des del Consell Comarcal de l’Alt Empordà s’ha implantat un Pla de comunicació a la població per tractar la
diversitat de temàtiques i els canvis constants que hi ha actualment en la gestió dels residus municipals, i 
les infraestructures que els envolten: sensibilització de la població en la importància de la separació dels 
residus domèstics valoritzables, evitar la generació de residus, informar de recursos, serveis i instal·lacions 
d’abast comarcal (abocador comarcal, futures instal·lacions de tractament, deixalleria comarcal, xarxa de 
mini-deixalleries), etc. Per tal que aquestes actuacions s’assoleixin, s’ha marcat l’estratègia de creació d’un 
personatge (Pitu Tries), introducció de logotips i utilització dels recursos informàtics. Les campanyes 
vigents actualment són:

- "Recicla’t i tria" que ha fet una nova versió de la figura de Pitu Tries i ha introduït la frase "Posa’t al dia en 
tot allò que fa referència als serveis de recollida selectiva", amb l’objectiu d’incentivar la recollida selectiva 
de paper, vidre i envasos en tots els àmbits de la vida quotidiana. També s’han distribuït fulletons 
informatius, cartells, adhesius als contenidors, un anunci publicitari, la carrossa la nit de reis. 

- "Projecte de Campanya de Compostatge Casolà", que s’ha iniciat a alguns municipis, però no a 
Cabanelles.

- "Re-paper", és una campanya de recollida de paper a la major part de les escoles de la comarca. A més, 
l’àrea de Medi Ambient posa a disposició de les escoles de la comarca tota una oferta pedagògica 
d’educació ambiental per cada curs escolar, oferint un ventall d’activitats per treballar amb els alumnes de 
diverses vessants del medi ambient, sobretot els residus, ja que el treball de sensibilitzar la població sobre 
la gran importància de reduir, reutilitzar i reciclar les deixalles que generem, comença pels infants.

Des del Consell Comarcal del Pla de l’Estany també s’han engegat diferents campanyes de sensibilització 
com són:

- "Separes...no hi ha excuses" que fomenta la recollida selectiva amb la realització d’exposicions, edició de 
tríptics, etc.

- "T’ho posem fàcil", la recollida selectiva de residus comercials.

Projectes de divulgació i promocióTipus d'acció

Municipi

Línia estratègica 3. Optimització dels recursos naturals i minització d'impactes

Programa 3.2. Minimització i gestió dels residus

3.2.1. SENSIBILITZAR LA POBLACIÓ I FOMENTAR LA MINIMITZACIÓ I 
VALORACIÓ DELS RESIDUS

Acció

Accions relacionades

Proposta Fòrum

Agrupació de municipis

Àmbit geogràfic

Àmbit temàtic Altres
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- "Recollida de matèria orgànica" i "Campanya de Compostatge Casolà". Darrerament també s’ha iniciat la 
"Campanya de residu verd" (restes de jardí i de l’hort) en contenidors especials. 

Perquè aquestes campanyes aconsegueixin l’èxit esperat cal la màxima implicació per part dels 
ajuntaments, que han de col·laborar amb els Consells per pensar en la millor manera d’arribar als 
ciutadans. 

En els fòrums de participació ciutadana s’ha fet constar la presència ocasional de cartutxos de caçadors als 
boscos. Cada ajuntament podria de fer constar aquesta queixa als Consells Comarcals, qui valorarien la 
necessitat de fer una campanya conjunta en la sensibilització d’aquest col·lectiu.

Grau de prioritat Alta

Termini d'implantació Curt Període d'execució Continuat

Entitat responsable-promotor AJ, CCAE, CCPE

Altres organismes implicats DMAiH

Fonts de finançament AJ, CCAE, CCPE i DMAiH

Cost inversió (€) Variable

Estat d'execució Acció iniciada
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Objectiu

Millorar l'eficiència de la recollida de residus

Territori i medi ambient Econòmic Sociocultural

Descripció

En els fòrums de participació ciutadana s’ha fet constar la necessitat de col·locar més àrees d’aportació per 
acostar-les a la població, així com augmentar la freqüència de recollida, ja que sovint es veuen contenidors 
colmatats.

Tanmateix, des de l’Ajuntament i Consell Comarcal del Pla de l’Estany caldrà fer un seguiment d’aquests 
fets (identificació de punts concrets i control) i valorar si són deguts a una manca de conscienciació dels 
habitants o a una necessitat real.

Grau de prioritat Alta

Termini d'implantació Curt Període d'execució Continuat

Entitat responsable-promotor AJ, CCPE

Altres organismes implicats DMAiH

Fonts de finançament AJ, CCPE, DMAiH

Cost inversió (€) Variable

Estat d'execució Acció no iniciada

Millora de serveisTipus d'acció

Municipi

Línia estratègica 3. Optimització dels recursos naturals i minització d'impactes

Programa 3.2. Minimització i gestió dels residus

3.2.2. DETECTAR DÈFICITS EN LA DISTRIBUCIÓ DE LES ÀREES 
D’APORTACIÓ

Acció

Accions relacionades 3.2.1.

Proposta Fòrum

Agrupació de municipis

Àmbit geogràfic

Àmbit temàtic Altres
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Objectiu

Millorar l'eficiència de la recollida de residus

Territori i medi ambient Econòmic Sociocultural

Descripció

L’abril de 2007, des de l’àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal del Pla de l’Estany es va implantar la 
deixalleria mòbil a tots els municipis de la comarca, com a manera d’aproximar el servei als ciutadans i 
aconseguir augmentar la quantitat de residus recollits selectivament, en especial d’aquells que tenen més 
incidència sobre el medi ambient, com són els residus tòxics i perillosos.

El vehicle visita Crespià i Esponellà un dia al mes, i Fontcoberta i Serinyà, dos. Des dels fòrums de 
participació pública s’ha detectat cert descontentament del servei per la incompatibilitat horària amb la 
població.

Caldria doncs, que Ajuntament i Consell Comarcal reunissin esforços per buscar la millor manera de difusió 
i utilització del servei, i poder així, treure’n el màxim profit.

D’altra banda, també s’han detectat problemàtiques en la recollida de voluminosos, especialment perquè no
és un servei gratuït. Es proposa la seva subvenció per part del Consell, o la possibilitat que la deixalleria 
mòbil els accepti.

Grau de prioritat Alta

Termini d'implantació Curt Període d'execució 2 anys

Entitat responsable-promotor AJ, CCPE

Altres organismes implicats DMAiH

Fonts de finançament CCPE, DMAiH

Cost inversió (€) Variable

Estat d'execució Acció en curs

Tipus d'acció

Municipi

Línia estratègica 3. Optimització dels recursos naturals i minització d'impactes

Programa 3.2. Minimització i gestió dels residus

3.2.3. REVISAR EL SERVEI DE DEIXALLERIA MÒBIL I DE RECOLLIDA 
DE VOLUMINOSOS

Acció

Accions relacionades 3.2.1.

Proposta Fòrum

Agrupació de municipis

Àmbit geogràfic

Àmbit temàtic Altres
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Objectiu

Optimitzar l'eficiència energètica de l'enllumenat

Territori i medi ambient Econòmic Sociocultural

Descripció

El Parlament català va aprovar la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per
a la protecció del medi nocturn, i el Decret 2/2005 de 3 de maig, com a desplegament normatiu de 
l’esmentada llei, que a nivell municipal es determina bàsicament en:

1. L’aprovació de la proposta de mapa que fixa les àrees del municipi segons les característiques i 
especificitats de cada una en relació amb la claror lluminosa que hi pot ésser admissible, i que ha elaborat 
el Departament de Medi Ambient i Habitatge. Cada ajuntament ha de proposar les modificacions que cregui 
convenients, sempre que no impliquin una reducció de la protecció assignada, i concretar àrees de menor 
protecció. Aquest mapa de protecció havia d’haver aprovat abans del juny de 2007. 

2. L'elaboració dels ajuntaments del Pla d’adequació de la il·luminació exterior, abans del 31 de desembre 
de 2007, per a l’adequació de les instal·lacions, d’acord amb el mapa de protecció i segons intensitats de 
brillantor permeses, disseny i instal·lació de l’enllumenat, règim estacional i horari d’usos. L’Oficina per a la 
Protecció de la Contaminació Lluminosa assessora i col·labora amb els ajuntaments per a la redacció 
d’aquest pla. Es promouen diverses mesures per millorar l’eficiència de l’enllumenat públic (sistemes 
d’encesa, regulació de flux, opcions de tarificació, etc.) entre les que cal destacar la substitució de 
làmpades de vapor de mercuri per les de vapor de sodi, ja que l’eficàcia energètica és gairebé el doble.

El municipi ja ha iniciat la substitució, però encara queda molt per fer. La il·luminació exterior existent ha de 
complir les prescripcions de la Llei 6/2001 i el Decret 2/2005, no més enllà del 31 d’agost de 2009. Des dels
Consells Comarcals s’assessora als ajuntaments en aquest aspecte.

Grau de prioritat Mitjana

Termini d'implantació Mig Període d'execució 5 anys

Entitat responsable-promotor AJ

Altres organismes implicats CCPE, DMAiH

Fonts de finançament DMAiH

Cost inversió (€) Variable

Estat d'execució Acció no iniciada

Execució d'obresTipus d'acció

Municipi

Línia estratègica 3. Optimització dels recursos naturals i minització d'impactes

Programa 3.3. Subministrament i estalvi de l’energia

3.3.1. INICIAR EL PLA D’ADEQUACIÓ DE LA IL·LUMINACIÓ EXTERIORAcció

Accions relacionades

Proposta Fòrum

Agrupació de municipis

Àmbit geogràfic

Àmbit temàtic Altres
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Objectiu

Optimitzar l'eficiència energètica de l'enllumenat

Territori i medi ambient Econòmic Sociocultural

Descripció

L’enllumenat públic del municipi, tot i disposar d’una cèl·lula fotoelèctrica com a sistema d’encesa, no té cap
sistema que baixi la intensitat a la nit. Caldria instal·lar-lo.

Els sistemes de reducció del flux lumínic permeten reduir el consum energètic durant les hores de mínima 
circulació o activitat als carrers de les poblacions. Hi ha dos sistemes possibles: la reducció punt a punt o a 
la regulació en capçalera. A grans trets, la primera regula el pas de corrent pel filament de la làmpada i al 
segona, consisteix en la regulació del voltatge que s’entrega a les làmpades.

Grau de prioritat Mitjana

Termini d'implantació Mig Període d'execució 5 anys

Entitat responsable-promotor AJ

Altres organismes implicats CCPE, DMAiH

Fonts de finançament DMAiH

Cost inversió (€) Variable

Estat d'execució Acció no iniciada

Execució d'obresTipus d'acció

Municipi

Línia estratègica 3. Optimització dels recursos naturals i minització d'impactes

Programa 3.3. Subministrament i estalvi de l’energia

3.3.2. INSTAL·LAR UN SISTEMA AUTOMÀTIC DE REGULACIÓ DE 
L’ENLLUMENAT

Acció

Accions relacionades 3.3.1.

Proposta Fòrum

Agrupació de municipis

Àmbit geogràfic

Àmbit temàtic Altres
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Objectiu

Assolir un model energètic sostenible amb una estratègia d’estalvi i eficiència energètica

Territori i medi ambient Econòmic Sociocultural

Descripció

Les energies renovables són l’aposta estratègica de futur, per que són netes; es restitueixen gratuïtament i, 
poden ser part de la solució al problema energètic a llarg termini; i representen el recurs energètic autòcton 
més important de Catalunya. Cal vetllar per la seva implantació al municipi.

L’Insitut Català d’Energia habilita anualment les subvencions per a realitzar actuacions en matèria 
d’energies renovables i a les que poden optar famílies, comunitats de propietaris, empreses privades, 
institucions sense ànim de lucre i corporacions locals que engeguin els projectes i les actuacions que es 
puguin integrar en algun dels apartats següents: 

a) Instal·lacions d’aprofitament de biomassa llenyosa per a usos tèrmics (producció i distribució de calor i/o 
fred) que valorin la biomassa mitjançant processos termoquímics (combustió, gasificació o piròlisi). No s’hi 
inclouen les instal·lacions de valoració energètica de la biomassa a partir de processos biològics o 
bioquímics.

b) Instal·lacions d’aprofitament de l’energia solar tèrmica mitjançant captadors solars tèrmics per a 
qualsevol tipus d’aplicació amb aprofitament tèrmic: aigua calenta sanitària, calefacció, escalfament de 
piscines, climatització, calor de processos industrials...

c) Instal·lacions d’aprofitament de l’energia solar fotovoltaica de forma autònoma.

d) Instal·lacions de producció i aprofitament energètic del biogàs.

Grau de prioritat Mitjana

Termini d'implantació Llarg Període d'execució Continuat

Entitat responsable-promotor AJ

Altres organismes implicats ICAEN, CCAE, CCPE

Fonts de finançament AJ, ICAEN

Cost inversió (€) Variable

Estat d'execució Acció no iniciada

Tipus d'acció

Municipi

Línia estratègica 3. Optimització dels recursos naturals i minització d'impactes

Programa 3.3. Subministrament i estalvi de l’energia

3.3.3. VETLLAR PER LA IMPLANTACIÓ PROGRESSIVA D’ENERGIES 
RENOVABLES

Acció

Accions relacionades

Proposta Fòrum

Agrupació de municipis

Àmbit geogràfic

Àmbit temàtic Altres
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Objectiu

Preservar la qualitat de l'aire i la qualitat de vida a l'àmbit d'estudi

Territori i medi ambient Econòmic Sociocultural

Descripció

Segons la Direcció General de Qualitat Ambiental, l'àmbit territorial de l'Agenda 21 s'ubica en una zona amb
alta capacitat i baixa vulnerabilitat respecte a la contaminació atmosfèrica. La capacitat indica quines àrees 
ofereixen unes condicions més favorables per a l’establiment de nous focus emissors. Per tant, capacitat 
alta indica un bon poder de dispersió del medi. Mentre que la vulnerabilitat fa referència a un baix risc 
d’exposició de la població i dels espais d’interès natural als contaminants atmosfèrics.

Des del Departament de Medi Ambient i Habitatge es controla l’Inventari d’emissions i fonts contaminants 
de Catalunya (EPER-CAT), en compliment de la Decisió de la Comissió Europea 2000/479/CE. La 
normativa estableix que tots aquells centres productius, explotacions ramaderes o activitats que estan 
incloses a l'Annex I de la Directiva 96/61/CE (IPPC) estan obligades a informar de les substàncies 
contaminants que emeten a l'atmosfera.

En aquest sentit, seria convenient preservar la capacitat i qualitat atmosfèrica de l'àmbit mitjançant 
ordenances de regulació o protecció de l'ambient atmosfèric, o planificacions urbanístiques que poguessin 
restringir les activitats potencialment contaminants de l'atmosfera, aprofitant el fet que actualment ja hi ha 5 
explotacions de bestiar porcí (2 a Cabanelles, 1 a Crespià i 2 a Fontcoberta) que per la seva emissió 
d'amoníac anual es troben classificades en l'EPER-CAT.

Un ordenança de control o restricció de les activitats incloses en l'esmentat Annex I de la Directiva IPPC, o 
la limitació urbanística de la seva ubicació contribuirien a preservar la qualitat de l'aire i la qualitat de vida a 
l'àmbit d'estudi.

Grau de prioritat Baixa

Termini d'implantació Llarg Període d'execució 2 anys

Entitat responsable-promotor AJ

Altres organismes implicats DMAiH

Fonts de finançament AJ AG21, AJ

Cost inversió (€) Cost organitzatiu i/o tècnic

Estat d'execució Acció no iniciada

AltresTipus d'acció

Municipi

Línia estratègica 3. Optimització dels recursos naturals i minització d'impactes

Programa 3.4. Control d’emissions atmosfèriques i acústiques

3.4.1. ESTUDIAR LA POSSIBILITAT DE RESTRINGIR LES ACTIVITATS 
POTENCIALMENT CONTAMINANTS DE L'ATMOSFERA

Acció

Accions relacionades 1.1.1, 1.1.2.

Proposta Fòrum

Agrupació de municipis

Àmbit geogràfic

Àmbit temàtic Altres
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Objectiu

Reduïr i pal·liar els efectes de la indústria alimentària ubicada al nucli urbà de Serinyà pel que fa a les olors
i sorolls, derivats de l'activitat, millorant així la qualitat de vida de la població

Territori i medi ambient Econòmic Sociocultural

Descripció

Al nucli urbà de Serinyà s'hi ubica l'empresa Embutidos Monter SLU (Montblanc), la qual emet sorolls i olors
(derivats de la pròpia activitat) que causen molèsties a la població resident i d'altra banda, puntualment ha 
compromès el funcionament de l'EDAR biològica municipal.

La present acció preten cercar mitjans d'eliminació i mesures paliatives d'aquests efectes de l'activitat 
industrial alimentària sobre la població resident del nucli municipal, sense que aquests suposi un problema 
en la continuïtat de l'empresa.

En matèria d'investigació i innovació de les millors tècniques disponibles per a la reducció d'aquests efectes
sobre la qualitat de vida de la població resident al municipi, existeixen diferents entitats especialitzades 
com: Insitut de Recerca de la Tecnologia Agroalimentària (IRTA- centre de referència estatal i europeu en 
temes relacionats amb la indústria de la carn), el Campus Agroalimentari de la Universitat de Girona, etc. 
que orienten i identifiquen línies deficitàries en coneixement i tecnologia, i poden actuar com a òrgan 
consultiu a la recerca de solucions innovadores per evitar els sorolls i olors de la present indústria càrnica.

Per tots aquests motius es recomana instar des del consistori per a l'aplicació de les Millors Tècniques 
Disponibles (MTD) en matèria de sanitat ambiental, de seguretat alimentària i de viabilitat econòmica, les 
quals són recollides en les guies que publica el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat i
el Ministerio de Medio Ambiente, en concret: "Guía de las MTD del sector cárnico".

Per millor tècnica disponible s'ha d'entendre la fase més eficaç i avançada de desenvolupament de les 
activitats i de llurs modalitats d'explotació, que demostrin la capacitat pràctica de determinades tècniques 
per constituir, en principi, la base dels valors límit d'emissió destinats a evitar; i si això no fos possible, 
reduir les emissions i vibracions i llur impacte en el conjunt del medi ambient. En aquest sentit es recomana 
vetllar per controlar els processos productius atès que les olors en la producció càrnica són conseqüència 
d'una gestió incorrecta en les operacions del procés que emeten gasos a l'exterior (escaldat, cocció, etc.), 
una mala gestió de la depuradora d'aigües residuals, o un emmagatzematge incorrecte dels residus i restes
orgàniques. En concret algunes de les MTD per a indústries càrniques són:

Pel que fa a les olors:

- Utilitzar combustibles amb baix índex de sofre.
- Dur a terme un manteniment preventiu d'instal·lacions i màquines.
- Implantar un Sistema de Gestió Ambiental.
- Evitar l'estancament d'aigua residual en els col·lectors.

Programes de vigilància i controlTipus d'acció

Municipi

Línia estratègica 3. Optimització dels recursos naturals i minització d'impactes

Programa 3.4. Control d’emissions atmosfèriques i acústiques

3.4.2. INSTAR A LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA MONTBLANC A 
INSTAL·LAR SISTEMES DE PAL·LIACIÓ D'OLORS I SOROLLS

Acció

Accions relacionades 3.4.1.

Proposta Fòrum

Agrupació de municipis

Àmbit geogràfic

Àmbit temàtic Altres
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- Comptar amb un sistema adequat per a la gestió dels residus.
- Evitar la incorporació de sòlids orgànics a les aigües residuals.
- Evitar l'ús de refrigerants clorats.
- Mantenir les instal·lacions netes i sanejades.
- Instal·lar filtres en els processos amb emissió de gasos i olors.
- Disposar d'una EDAR a la indústria cárnica com a mínim amb els tractaments d'homogeneïtzació 
airejada, desbast, tamissat, separació de grasses i estabilització del fang mitjançant tractament físico-
químic o biològic.
- Instal·lar superfícies de treball, sòls i parets fàcilment rentables i sanejables.
- Instal·lar xarxa separativa de segregació d'aigües residuals i pluvials.
- Controlar automàticament la temperatura de l'aigua calenta.
- Implantar un sistema per a la gestió de la refrigeració.
- Optimització de la sang i les matèries primeres.
- Eliminació en sec de la sal prèviament al rentat de pernils i peces.

Pel que fa als sorolls:

- Aïllar acústicament les sales de refrigeració i/o la maquinària problemàtica.
- Utilitzar silenciadors en els sistemes de ventilació i/o instal·lar filtres d'aire.
- Utilitzar unions elàstiques entre ventiladors i conductes.
- Instal·lar canonades amb millors propietats aïllants del soroll.
- Incrementar el grossor de les canonades i dotar-les de camises aïllants.
- Instal·lar la maquinària sobre una base de goma.
- Mantenir portes i finestres tancades i a poder ser de doble vidre.

L'adaptació i adequació de les MTD a la realitat de Catalunya donen lloc a les guies catalanes de la 
col·lecció "Documents de referència sobre les millors tècniques disponibles aplicables a la indústria".

Aquestes guies són el resultat del treball i participació activa dels tècnics dels sectors implicats i dels 
tècnics de les diferents unitats del DMAH (Agència Catalana de l'Aigua, Agència de Residus de Catalunya, 
Centre per a l'empresa i el Medi Ambient, Servei de Vigilància i Control de l'Aire, Oficines de Gestió 
Ambiental Unificada...) i d'altres departaments de la Generalitat i universitats catalanes.

Tanmateix si amb l'aplicació d'aquestes mesures correctores de sorolls i olors descrites a les Guies de les 
MTD no es solventen les molèsties a la població, convindria plantejar-se un canvi d'ubicació de les 
dependències de la industria càrnica o bé un canvi en l'orientació productiva.

Grau de prioritat Alta

Termini d'implantació Curt Període d'execució 2 anys

Entitat responsable-promotor AJ
Centre privat

Altres organismes implicats DMAiH

Fonts de finançament

Cost inversió (€) Cost organitzatiu i/o tècnic

Estat d'execució Acció no iniciada
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Objectiu

Protegir les zones sensibles al soroll de la contaminació acústica

Territori i medi ambient Econòmic Sociocultural

Descripció

La Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, estableix que els ajuntaments 
han d’elaborar un mapa de capacitat acústica. Aquests mapes, els quals es generen a partir dels mapes de 
soroll i dels usos actuals del sòl, zonifiquen el territori en funció dels nivells d’immissió fixats com a 
objectius de qualitat. Una vegada aprovat el mapa de capacitat acústica d’un municipi, hauran de tenir en 
compte la sensibilitat de cada àrea i les normes aplicables per a les noves construccions en les zones de 
soroll.

El Departament de Medi Ambient porta a terme, des de l’any 1999, el programa d’actuació denominat 
Sonicat, que té per objecte fer i facilitar a tots els municipis de Catalunya una proposta de mapa de 
capacitat acústica del seu territori.

Fer el mapa de capacitat acústica, popularment dit cadastre del soroll, significa delimitar el territori 
municipal en zones de sensibilitat acústica i establir uns objectius de qualitat, és a dir, fixar la capacitat del 
territori pel que fa al soroll. El treball comporta disposar d’informació de camp, obtinguda a partir del 
mesurament del soroll en diferents sectors de cada municipi per conèixer la realitat acústica de cada 
població.

El Departament de Medi Ambient i Habitatge té, a disposició de tots els municipis, propostes de mapes de 
capacitat acústica de totes les poblacions de Catalunya. Els ajuntaments poden demanar, en format digital, 
el seu Mapa de capacitat acústica al consell comarcal que correspongui o a la Direcció General de Qualitat 
Ambiental. Aquests mapes poden servir d'instrument de base per elaborar els mapes definitius i aprovar-
los. 

Per altra banda, cal aprovar una ordenança municipal reguladora del soroll ambiental (seguint els criteris 
que fixa la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica). L'aprovació d'aquesta 
ordenança implica també l'aprovació del mapa de soroll del municipi, el qual esdevé el principal instrument 
pel control del soroll ambiental i les vibracions.

A l'àmbit de la present Agenda 21, el municipi de Fontcoberta és l'únic que ha aprovat el mapa de capacitat 
acústica, tanmateix no compta amb ordenança reguladora de soroll.

La Llei de protecció contra la conaminació acústica obliga a elaborar i aprovar el mapa de capacitat 
acústica o cadastre del soroll, que facilita el Departament de Medi Ambient per a tots els ajuntaments de 
Catalunya. Els ajuntaments han d’aprovar, a partir de la proposta de mapa de capacitat acústica del 
Departament, un cadastre del soroll en el termini de sis anys d'entrada en vigor de la Llei.

Accions jurídiques i organitzativesTipus d'acció

Municipi

Línia estratègica 3. Optimització dels recursos naturals i minització d'impactes

Programa 3.4. Control d’emissions atmosfèriques i acústiques

3.4.3. ADEQUAR-SE ALS MAPES DE CAPACITAT ACÚSTICA I 
APROVAR UNA ORDENANÇA REGULADORA DEL SOROLL

Acció

Accions relacionades

Proposta Fòrum

Agrupació de municipis

Àmbit geogràfic

Àmbit temàtic Altres
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Grau de prioritat Mitjana

Termini d'implantació Curt Període d'execució Puntual

Entitat responsable-promotor AJ, AJ AG 21

Altres organismes implicats DMAiH
CCAE
CCPE

Fonts de finançament DMAiH

Cost inversió (€) Cost organitzatiu i/o tècnic

Estat d'execució Acció iniciada
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Objectiu

Ampliar i difondre els serveis regionals en orientació i inserció laboral i en promoció econòmica

Territori i medi ambient Econòmic Sociocultural

Descripció

En matèria d’orientació i inserció laboral, l’àrea de Promoció Econòmica del Consell Comarcal del Pla de 
l’Estany ofereix quatre eixos d’actuació bàsiques:
- Pacte Territorial per a l'Ocupació: projecte comunitari que reuneix agents econòmics i socials i 
administracions públiques diverses, i on Consell Comarcal impulsa estratègies a favor de polítiques actives 
d’ocupació, com la millora del capital humà.
- Equal-Igualtat en la Diversitat: projecte amb fons europeu per a la lluita contra les desigualtats, en el 
mercat de treball, que afecten a la població de fora de la Unió Europea i també a les d'ètnia gitana.
- Cerca de feina: recursos útils per cercar feina amb accés a diferents borses de treball de dins i fora de la 
comarca. L’àrea de Joventut del Consell Comarcal també té un espai telemàtic en aquesta matèria.
- Taller d’Ocupació: iniciativa subvencionada pel Departament de Treball adreçada a les persones de 25 
anys o més que estiguin en situació d’atur, preferentment aturats de llarga durada, dones, majors de 45 
anys i altres col·lectius desafavorits.

En aquest context, l’acció concreta s’adreça a:

a) Reforçar el suport per a projectes de dinamització econòmica i empresarial: suport en assessorament, 
sol·licitud, gestió i desenvolupament de projectes, foment de la competitivitat, l’ocupació de qualitat, la 
conciliació laboral-familiar, etc.

b) Portar a terme una campanya de divulgació dels serveis del consell comarcal a que pot optar la població 
local tant per millorar la seva situació laboral com per impulsar iniciatives empresarials.

Grau de prioritat Mitjana

Termini d'implantació Mig Període d'execució Continuat

Entitat responsable-promotor CCPE

Altres organismes implicats AJ

Fonts de finançament CCPE, DT

Cost inversió (€) Variable

Estat d'execució Acció no iniciada

AltresTipus d'acció

Municipi

Línia estratègica 4. Foment de les oportunitats laborals i del teixit econòmic

Programa 4.1. Suport a les iniciatives empresarials i a les activitats emergents

4.1.1. DIFONDRE I POTENCIAR ELS SERVEIS DE PROMOCIÓ 
ECONÒMICA I LABORAL

Acció

Accions relacionades

Proposta Fòrum

Agrupació de municipis

Àmbit geogràfic

Àmbit temàtic Altres
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Objectiu

Atraure noves formes d’ocupació que amb l’ús dels ordinadors i les telecomunicacions permeten canviar la 
geografia habitual del treball

Territori i medi ambient Econòmic Sociocultural

Descripció

Viure i treballar en el mateix municipi és una possibilitat que ofereixen les activitats de teletreball, és a dir, 
aquelles vinculades amb la connexió a una xarxa de telecomunicacions durant la realització de la tasca 
professional o una part d’ella.

La borsa teletreball.net, promoguda per la Xarxa de Telecentres de Catalunya, informa sobre els 
avantatges empresarials i laborals del teletreball, i la contribució al reequilibri territorial,  el fre al 
despoblament rural i la sostenibilitat ambiental (reducció de desplaçaments).

El perfil professional del telebreballador/a pertany a àmbits molt amplis i amb gran capacitat de creixement: 
administració; animació, lleure, turisme i restauració; artesania, oficis i construcció; comercial; consultoria; 
disseny i imatge; formació i docència; gestió informació/dades; informàtica, internet i telecomunicacions; 
llengua i traducció; multimèdia; projectes; salut; i altres actuacions. Per tant, es proposa que l’acció 
corresponent en garantir i promoure el teletreball en el municipi es concreti en: 

a) Assegurar la connexió a una bona xarxa de telecomunicacions.

b) Impulsar una campanya supramunicipal de promoció del teletreball.

c) Estudiar incentius especials per mantenir i atraure població activa en el municipi.

Grau de prioritat Mitjana

Termini d'implantació Mig Període d'execució Continuat

Entitat responsable-promotor CCPE

Altres organismes implicats AJ, CIDEM

Fonts de finançament CCPE

Cost inversió (€) Variable

Estat d'execució Acció iniciada

AltresTipus d'acció

Municipi

Línia estratègica 4. Foment de les oportunitats laborals i del teixit econòmic

Programa 4.1. Suport a les iniciatives empresarials i a les activitats emergents

4.1.2. GARANTIR I PROMOURE EL TELETREBALL EN EL PROPI 
MUNICIPI

Acció

Accions relacionades 6.1.

Proposta Fòrum

Agrupació de municipis

Àmbit geogràfic

Àmbit temàtic Altres
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Objectiu

Crear llocs de treball mancomunats amb activitats de forta projecció laboral i que responguin a necessitats 
socials urgents

Territori i medi ambient Econòmic Sociocultural

Descripció

Els nous jaciments d’ocupació o àrees de mercat laboral en expansió -atès els canvis que registra la nostra 
societat- corresponen a necessitats i oportunitats en vida diària, qualitat de vida, cultura i oci, i protecció del 
medi ambient. Aquests nous jaciments estan essent impulsats, amb finançament del fons social europeu, a 
través del Servei d’Ocupació de Catalunya.

Així doncs, pels municipis de l’Agenda 21 –Cabanelles, Crespià, Esponellà, Fontcoberta i Serinyà– poden 
ser d’interès especial els següents àmbits d’actuació:

- Serveis a domicili: atenció sociosanitària a persones majors, ajudes burocràtiques, repartiment de menjars
i mercaderies a domicili, acompanyament, serveis de neteja a domicili.

- Atenció a la infància: escoles bressol, atenció a infants amb dificultats.

- Noves tecnologies de la informació i de la comunicació: aplicacions telemàtiques,  multimèdia 
oci/educatiu, comerç telemàtic, reserves teleserveis.

- Transports col·lectius: creació de noves formes d’organització del transport col·lectiu, associacions locals 
entre bus i taxi, acompanyament a persones amb dificultats.

- Turisme: rural, cultural, d’aventura, especialitzat (rutes i circuits), organització d’activitats i esdeveniments.

- Sector cultural: creació de centres culturals, difusió de la cultura.

- Gestió de l'aigua: neteja i manteniment de cursos fluvials.

- Protecció de la natura: gestió forestal. 

El Decret 81/2005, de 3 de maig estableix les bases reguladores de les subvencions destinades als 
projectes de creació de llocs de treball en el marc dels nous jaciments d’ocupació. En base aquest decret, 
els municipis de l’Agenda 21 portaran a terme l’acció consistent en:

a) Analitzar els projectes territorials més convenients segons necessitats o interessos d’igual tipologia que 
comparteixin els municipis associats (Cabanelles, Crespià, Esponellà, Fontcoberta i Serinyà).

b) Sospesar els tipus de projectes territorials (creació d’ocupació i estimulació de la demanda), la durada i 

Posada en marxa de nous serveisTipus d'acció

Municipi

Línia estratègica 4. Foment de les oportunitats laborals i del teixit econòmic

Programa 4.1. Suport a les iniciatives empresarials i a les activitats emergents

4.1.3. DESENVOLUPAR NOUS JACIMENTS D’OCUPACIÓAcció

Accions relacionades

Proposta Fòrum

Agrupació de municipis

Àmbit geogràfic

Àmbit temàtic

Cabanelles, Crespià, Esponellà, Fontcoberta i/o Serinyà

Altres
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la cobertura de la subvenció (de 5 anys a 18 mesos, del 90% al 50% dels salaris), i el perfil dels 
beneficiaris, en concret, les entitats locals i les entitats dependents o vinculades a aquestes.

c) Realitzar els tràmits de sol·licitud de projectes vinculats als nous jaciments d’ocupació segons les 
consideracions dels punts precedents.

d) Tutelar la gestió dels projectes d’ocupació concedits.

Grau de prioritat Alta

Termini d'implantació Curt Període d'execució Continuat (5 anys subvencionat)

Entitat responsable-promotor CCPE

Altres organismes implicats COCING, FOEG, PIMEC, AOLECG (CCOO, UGT i UdG)

Fonts de finançament SOC (UE), CCPE

Cost inversió (€) Variable

Estat d'execució Acció no iniciada
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Objectiu

Donar a conèixer les oportunitats que ofereix la Incubadora pels emprenedors del territori i instar per una 
millora dels seus serveis

Territori i medi ambient Econòmic Sociocultural

Descripció

Un viver d’empreses és concebut per facilitar l’inici d’activitats industrials, artesanals o de serveis, a través 
d’una sèrie d’equipaments i prestacions a un cost reduït que ajudin a la viabilitat dels projectes 
empresarials. Ha de contemplar l’accés a:

- Espais modulars on instal·lar les empreses amb serveis tecnològics avançats 
- Serveis logístics i administratius compartits (secretaria, copisteria, sala de reunions)
- Serveis de consultoria (comptable, mercantil, fiscal, recerca de finançament)
- Serveis de dinamització (activitats de relació empresarial)

La Incubadora-viver del Consell Comarcal del Pla de l’Estany, establert a Banyoles, disposa de 10 mòduls 
entre 8 i 20 m2 per a la instal·lació d'empreses durant un màxim de 3 anys, i inicialment va ser concebut per
empreses de nova creació, de base tecnològica i amb alt ús de les TIC. Actualment, el viver està 
infrautilitzat i el perfil de les empreses establertes és molt dispers.

En aquest context, les accions a portar a termes són:

a) Avaluar l’ús i servei de la Incubadora, i en particular identificar les causes per la baixa demanda d’aquest 
servei. Obtenir assessorament del Servei de Creació d'Empreses del Departament de Treball.

b) Contactar per a l’intercanvi de coneixement i experiències amb altres vivers de la província gestionats pel
Consorci per a la Promoció Econòmica de les Preses i a la Garrotxa i el Consorci Ripollès 
Desenvolupament.

c) Realitzar una campanya activa per promoure el viver entre els municipis de la comarca, vist el poc 
coneixement que té la població fora del municipi de Banyoles.

Grau de prioritat Mitjana

Termini d'implantació Mig Període d'execució 6 mesos

Fonts de finançament CCPE, AJ

Cost inversió (€) Organitzatiu i/o tècnic

Estat d'execució Acció no iniciada

Millora de serveisTipus d'acció

Municipi

Línia estratègica 4. Foment de les oportunitats laborals i del teixit econòmic

Programa 4.1. Suport a les iniciatives empresarials i a les activitats emergents

4.1.4. REVISAR EL SERVEI DEL VIVER D’EMPRESES LA INCUBADORA 
I PROMOCIONAR EL SEU ÚS EFECTIU

Acció

Accions relacionades

Proposta Fòrum

Agrupació de municipis

Àmbit geogràfic

Àmbit temàtic Altres
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Entitat responsable-promotor CCPE

Altres organismes implicats AJ
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Objectiu

Aprofitar les sinèrgies i oportunitats en la valorització turística de patrimoni natural i cultural

Territori i medi ambient Econòmic Sociocultural

Descripció

Els municipis de l’Agenda 21 impulsaran estratègies pròpies i compartides segons proximitat i afinitat 
d’iniciatives per millorar o dotar una oferta turística de qualitat a partir de la situació i reptes de cadascun. 
Entre els quals:

- Procurar per una major autocontenció laboral 
- Diversificar l’activitat econòmica
- Ampliar l’oferta en turisme de qualitat, actiu i cultural 
- Combatre l’estacionalitat de la demanda

Algunes accions a prendre en consideració són:

a) Revisar les rutes de senderisme i cicloturisme promogudes pels ajuntaments, consells comarcal, centres 
BTT i Palau Robert de la Generalitat, i fer-ne una difusió conjunta dels dels webs municipals.

b) Projectar el Parc de les Coves Prehistòriques com a centre atractor i també difusor. Instar al Museu 
Arqueològic Comarcal de Banyoles pel retorn de peces prehistòriques, estudiar la possibilitat de fer 
visitables més coves (Bora Gran i dels Encantats) i, d’altra banda, vincular el parc amb les possibilitats de 
turisme actiu i cultural de l’entorn (cursos fluvials, església de Sant Andreu).

c) Reconcebre el centre cívic Can Jan de la Farrès (Fontcoberta) en l’espai actualment ocupat per la 
col·lecció de rellotges i els panells informatius sobre la platja d’Espolla. Estudiar la possibilitat de millorar 
l’espai i continguts sobre la platja d’Espolla i donar-ho a conèixer en el mateix estany intermitent, en 
paral·lel a la millora dels accessos i aparcament.

e) Potenciar l’oferta d’itineraris culturals guiats, actualment amb una periodicitat puntual i centrada amb el 
Parc de les Coves Prehistòriques.

f) Complementar activitats de turisme cultural consolidades (ex. fires de la mel i de la carbassa a Crespià i 
Esponellà, pessebres vivents de Fontcoberta i Vilavenut) amb altres manifestacions de llegat patrimonial 
amb potencial turístic:

- escenificacions històriques, costumistes, religioses: Festa del segar i el batre de Fontcoberta, Campionat 
comarcal del fangar d’Esponellà, Fontcoberta, Serinyà i Porqueres, Via crucis de Serinyà,...

- música i danses: cants gregorians de la missa d’Angelis de Fontcoberta, ball del Tortell d’Esponellà, 
cantada de caramelles de Serinyà,...

Projectes de planificació i gestióTipus d'acció

Municipi

Línia estratègica 4. Foment de les oportunitats laborals i del teixit econòmic

Programa 4.1. Suport a les iniciatives empresarials i a les activitats emergents

4.1.5. MILLORAR L’OFERTA DE TURISME ACTIU I CULTURALAcció

Accions relacionades

Proposta Fòrum

Agrupació de municipis

Àmbit geogràfic

Àmbit temàtic

Cabanelles, Crespià, Esponellà, Fontcoberta i/o Serinyà

Altres
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g) Potenciar paquets turístics entre municipis que combinin l’allotjament amb activitats diverses i 
adequades a diferents perfils de turistes (escolar, gent gran, esportistes). Facilitar i estimular el sector privat
en aquest direcció.

h) Establir canals de comunicació i cooperació entre les diverses iniciatives públiques i privades de 
promoció turística regional per tal de disposar d’una oferta de turisme actiu i cultural coherent i unificada, 
que uneixi esforços i eviti el desconeixement i dispersió d’iniciatives.

Grau de prioritat Alta

Termini d'implantació Curt Període d'execució Continuada

Entitat responsable-promotor AJ

Altres organismes implicats Sector privat

Fonts de finançament AJ AG21, CCAE, CCPE, DdG, DEiF

Cost inversió (€) Variable

Estat d'execució Acció iniciada

Pla d'Acció Local per a la Sostenibilitat de Serinyà

76



Objectiu

Impulsar la competitivitat i multifuncionalitat de les explotacions agràries a partir de la promoció i tutela dels
contractes globals d’explotació

Territori i medi ambient Econòmic Sociocultural

Descripció

El contracte global d’explotació, aplicable a tot Catalunya des de l’any 2007, és un acord  de col·laboració 
voluntari entre l’administració i el titular d’una explotació que -conforme l’article 2.e de la Llei 18/2001, 
d’orientació agrària de Catalunya- té com a objectiu desenvolupar un pla d’actuacions que integri les 
funcions econòmiques, mediambientals i socials de l’activitat per tal de fomentar la viabilitat de les 
explotacions agràries i la sostenibilitat del medi rural.

El contracte permet el finançament íntegre de les parts de que consta:

a) Diagnosi prèvia i global (esferes econòmica, mediambiental i social) de l’explotació per part dels tècnics 
d’una entitat de gestió i assessorament.

b) Pla estratègic de l’explotació, consensuada amb el titular, especificant objectius, mesures i inversions 
cofinançades segons 3 àrees de desenvolupament rural:

Àrea 1. Millora de la competitivitat de l’explotació
Àrea 2. Gestió sostenible de l’activitat agrària
Àrea 3. Diversificació de l’economia i qualitat de vida a les zones rurals

c) Seguiment i assessorament continuat de l’explotació, durant la vigència del contracte, per part dels 
tècnics de la diagnosi i el pla de l’explotació.

L’èxit d’aquest sistema contractual és objecte de molts dubtes i està condicionat als recursos humans i 
pressupostaris que s’hi destinaran, a la qualitat de les diagnosis de cada explotació, a la campanya 
d’informació i de formació, al tipus de beneficiari del contracte i la seva durada, i al repte de poder incentivar
la pagesia a introduir canvis*.

El contracte global d’explotació (CGE) és la insígnia del nou Programa de desenvolupament rural (2007-
2013) i, d’acord amb els importants reptes i potencialitats detectades, l’acció proposada se centrarà en: 

- Divulgar i promoure l’adopció generalitzada dels CGE en el territori, com a catalitzador de la continuïtat i 
viabilitat de les explotacions des de la seva concepció global.

- Vetllar per l’eficàcia i agilitat en el desplegament de tot el procés de contractualització, detectant 
disfuncionalitats a corregir i punts de millora a introduir en l’aplicació dels contractes.

AltresTipus d'acció

Municipi

Línia estratègica 4. Foment de les oportunitats laborals i del teixit econòmic

Programa 4.2. Modernització i adaptació de l’activitat agrària i forestal

4.2.1. FACILITAR LA PROJECCIÓ ECONÒMICA, SOCIAL I AMBIENTAL 
DE LES EXPLOTACIONS AGRÀRIES

Acció

Accions relacionades

Proposta Fòrum

Agrupació de municipis

Àmbit geogràfic

Àmbit temàtic Altres
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- Explorar i impulsar l’acompanyament dels contractes (administració-explotació) amb pactes territorials 
agroindustrials (administració-associació) que faciliti i potenciï la incorporació de la producció en la cadena 
alimentària.

---------------
* Segons conclusions de l’experiència pilot al Pla de l’Estany incloses en la comunicació: N. Monllor i A. 
Roca (2005) Proposta i aplicació d’un model de contracte d’explotació al Pla de l’Estany. Accés web: 
www.congresmonrural.com/ambit5.html

Grau de prioritat Alta

Termini d'implantació Curt Període d'execució Continuada

Entitat responsable-promotor DAR

Altres organismes implicats CAPG, sindicats de pagesos, cooperatives agràries

Fonts de finançament DAR (UE)

Cost inversió (€) Variable

Estat d'execució Acció iniciada
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Objectiu

Desenvolupar el cooperativisme per a la qualitat, la innovació i la rendibilitat dels productes agraris dins la 
cadena agroalimentària (producció, transformació i comercialització)

Territori i medi ambient Econòmic Sociocultural

Descripció

Potenciar la cooperativa com a iniciativa empresarial local, vinculada al territori i a la pagesia, que 
desenvolupa estratègies de transformació i comercialització dels productes agraris amb especial capacitat 
per:

- Maximitzar el benefici per a les produccions dels socis productors. Obtenir una distribució dels beneficis 
de la cadena alimentària més justa i equitativa.

- Donar garanties de qualitat, traçabilitat, seguretat alimentària i mesures mediambientals dels productes i 
els processos productius. Impulsar marques de qualitat i d’origen.

- Vincular-se amb els centres d’investigació i tecnologia capaços de transferir R+D+I  ajustada a les 
necessitats productives i de transformació.

- Prospectar la comercialització dels productes dins el context de la globalització dels mercats. Millor 
posicionament dels productes i més oportunitats d’expansió.

En el territori de l’Agenda 21 –Cabanelles, Crespià, Esponellà, Fontcoberta i Serinyà– hi operen 2 
cooperatives, 2 societats limitades i 1 associació no lucrativa: Cooperativa Agrícola de Banyoles SCCL, 
Grup de Ramaders Bonxai SL, Vedella Bencriada SL, Ramaders de Vedella de Girona SCCL i Grup 
Gastronòmic Pla de l’Estany.

En aquest context de cooperatives i associacions de productors, és oportú dirigir l’acció en:

a) Diagnosticar l’estat actual i potencial de les cooperatives en funcionament

b) Estudiar la necessitat i viabilitat en la creació de noves cooperatives

c) Atendre l’orientació de les cooperatives actuals i futures segons la capacitat en:

- L’adhesió de les explotacions agrícoles i ramaderes
- El tipus de producte i les vies de transformació i comercialització del mateix
- El context de les marques de qualitat i d’origen
- El suport dels centres de formació i innovació

d) Programar una agenda de consultes, reunions i debats amb els agents implicats per a l’intercanvi 

AltresTipus d'acció

Municipi

Línia estratègica 4. Foment de les oportunitats laborals i del teixit econòmic

Programa 4.2. Modernització i adaptació de l’activitat agrària i forestal

4.2.2. POTENCIAR EL COOPERATIVISME PER A LA REVALORITZACIÓ 
DELS PRODUCTES AGRARIS

Acció

Accions relacionades

Proposta Fòrum

Agrupació de municipis

Àmbit geogràfic

Àmbit temàtic Altres
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d’impressions i informació sobre les possibilitats de potenciació del cooperativisme agrari a la regió.

Per a la realització d’aquesta acció es comptarà amb el possible suport i assessorament d’ AraCoop 
(www.aracoop.coop) constituïda per l’Institut per a la Promoció i Formació Cooperatives del Departament 
de Treball de la Generalitat, la Confederació de Cooperatives de Catalunya (inclosa la Federació de 
Cooperatives Agràries de Catalunya) i Federació de Cooperatives de Treball.

Grau de prioritat Mitjana

Termini d'implantació Mig Període d'execució Continuat

Entitat responsable-promotor DAR

Altres organismes implicats AJ, CAPG, sindicats de pagesos, cooperatives agràries

Fonts de finançament DAR (UE)

Cost inversió (€) Organitzatiu i/o tècnic

Estat d'execució Acció no iniciada

Pla d'Acció Local per a la Sostenibilitat de Serinyà

80



Objectiu

Donar suport i assessorament a les iniciatives d’agricultura i ramaderia ecològica i a la comercialització 
dels productes locals

Territori i medi ambient Econòmic Sociocultural

Descripció

En marques de qualitat i d’origen de productes agroalimentaris, a l’àmbit d’influència dels municipis de 
l’Agenda 21 es té coneixement d’un sèrie d’iniciatives, de diferent abast, per diferenciar productes agrícoles 
i ramaders a través de marques comercials amb acreditació de distintius de qualitat. Al marge de les 
marques Vedella Bencriada i Vedella de Girona, les marques comercials i distribuïdors que actualment 
involucren a explotacions agràries de l’àmbit d’estudi són: 
- Bon Xai de Carns Trias SL
- Vedella Com Cal i Pur Llet de Cooperativa Agrícola de Banyoles SCCL
- Vedella del Pla de Salvi Gironès SL
- Oli verge Mas Auró SL
- Lactis Tramuntana SL

Els promotors d’aquestes marques comercials tenen una naturalesa ben diversa però les iniciatives d’oferir 
productes locals, de qualitat i cercant vies de comercialització directa (botigues, carnisseries, restaurants, 
etc) han de disposar d’un suport explícit per part del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, a 
través de les oficines comarcals. En concret, aquestes oficines promouran aquest tipus d’iniciativa 
empresarial, oferiran assessorament i mecanismes de suport econòmic.

Igualment, l’Ajuntament prendrà part activa en la difusió d’iniciatives com el Grup Gastronòmic Pla de 
l’Estany que uneix restauradors amb productors artesans d’aliments d’alta qualitat i naturals, per a la 
divulgació de la cuina i el consum d’aquests productes de la regió.

D’altra banda, en productes ecològics, existeixen punts de venda o ecomercats però manquen esplotacions 
de l’àmbit d’estudi, amb dedicació parcial o total, que puguin garantir l’abastament de productes ecològics i 
frescos de proximitat.

Davant aquesta consideració, en primer lloc, es proposa informar de les determinacions del Pla d'Acció per 
a l'alimentació i l'agricultura ecològiques, previst per abans de l’estiu de 2008, i que ha d’assenyalar les 
actuacions per aconseguir l’increment de les produccions i del consum dels productes agraris i alimentaris 
ecològics a Catalunya.

En segon lloc, també s’ha de fer difusió dels nous recursos que disposa el Programa de Desenvolupament 
Rural 2007-2013 pel sector ecològic en agricultura i ramaderia. I, en concret, dels ajuts agroambientals a 
l’agricultura i ramaderia ecològica que consisteixen en una subvenció directament aplicable a la 
compensació de les pèrdues de renda i costos addicionals per al compliment dels compromisos que 
l’aplicació del sistema de producció ecològica.

AltresTipus d'acció

Municipi

Línia estratègica 4. Foment de les oportunitats laborals i del teixit econòmic

Programa 4.2. Modernització i adaptació de l’activitat agrària i forestal

4.2.3. PROPORCIONAR AJUT I VIABILITAT A LA PRODUCCIÓ 
AGROALIMENTÀRIA NATURAL I ECOLÒGICA

Acció

Accions relacionades

Proposta Fòrum

Agrupació de municipis

Àmbit geogràfic

Àmbit temàtic Altres
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Al respecte es pot consultar l'Ordre AAR/247/2007, de 4 de juliol, per la qual s’aproven les bases 
reguladores dels ajuts a les pràctiques agroambientals, el foment de la ramaderia ecològica, les 
indemnitzacions compensatòries i la utilització dels serveis d’assessorament per part dels agricultors, 
mitjançant la modalitat del contracte global d’explotació.

Grau de prioritat Mitjana

Termini d'implantació Mig Període d'execució Continuat

Entitat responsable-promotor DAR

Altres organismes implicats AJ, CCPAE,  sindicats de pagesos

Fonts de finançament DAR (UE)

Cost inversió (€) Variable

Estat d'execució Acció no iniciada
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Objectiu

Revisar la suficiència tècnica i humana dels centres educatius, i ampliar els serveis d'atenció als alumnes i 
els recursos tecnològics per a la millora del mètode i el nivell d'aprenentatge

Territori i medi ambient Econòmic Sociocultural

Descripció

La fluïdesa de les relacions entre l'ajuntament i els centres escolars és una base fonamental per garantir 
l'evolució eficient de l'activitat educativa, i alhora per enfortir la seva integració en la dinàmica social del 
municipi.

La complicitat de l'escola amb el consistori i l'administració educativa catalana permetrà resolde les 
deficiències tècniques i de recursos humans dels centres (manca d'espais escolars, d'equipaments 
informàtics, millora del personal docent, etc.) per millorar l'activitat educativa, i també aprofitar les 
oportunitats d'adaptar el conjunt dels centres a les noves tecnologies.

En aquests sentit, es detecta la necessitat d'ampliar o construir centres nous al municipi de  Serinyà atès 
que s'ha assolit la capacitat d'acollida a la Llar d'Infants i a l'escola pública com a conseqüència de 
l'augment de població escolar (increment del 23% en els últims 9 anys).

En el cas concret de la Llar d'Infants El Casalet, caldria ampliar la capacitat, seria necessari un dormitori 
més gran, una aula separada per a dur a terme el servei de menjador i/o un magatzem o traster per 
guardar el material. Igualment caldria ampliar la capacitat del CEIP Bora Gran - ZER les Goges.

Per altra banda, es recomana aprofitant les reformes, consolidar i integrar la utilització de les TIC 
(Tecnologies de la Informació i la Comunicació) dins el programa curricular de tots els centres educatius 
per tal de facilitar l'evolució de les escoles a la societat de la informació. En aquesta línia, cal estar atents 
als esforços i als ajuts dels Departament d'Educació  per a la millora de la infrastructura i el suport tècnic 
als centres escolars, i la formació del professorat en aquest camp dins l'àmbit docent.

Tots aquests fets considerats repercuteixen directament en la qualitat de l'educació impartida als centres 
municipals. En aquest sentit, és important millorar l’autonomia de l’educació en els entorns rurals, sense 
subjectar-se rígidament a criteris quantitatius a l’hora de valorar i respondre a les demandes escolars.

Grau de prioritat Alta

Termini d'implantació Mig Període d'execució 2 anys

Cost inversió (€) Variable

Estat d'execució Acció en curs

Millora de serveisTipus d'acció

Municipi

Línia estratègica 5. Millora de la qualitat de vida i promoció de la cohesió i el moviment 
sociocultural

Programa 5.1. Proximitat de l'escola i formació ambiental

5.1.1. DISPOSAR DE CENTRES EDUCATIUS (ESCOLA BRESSOL I 
CEIP) DE MÉS CAPACITAT

Acció

Accions relacionades

Proposta Fòrum

Agrupació de municipis

Àmbit geogràfic

Àmbit temàtic Altres
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Entitat responsable-promotor AJ, CE

Altres organismes implicats DE, CCAE, CCPE, CE

Fonts de finançament AJ, DE, CCLS, CCO
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Objectiu

Optimitzar el servei de transport escolar i la mobilitat dels alumnes per tal de millorar la seva qualitat de 
vida i la seva seguretat com a vianants de risc i més sensibles de la població

Territori i medi ambient Econòmic Sociocultural

Descripció

El servei de transport és un recurs d'ús col·lectiu fonamental per vertebrar el funcionament sostenible de la 
mobilitat escolar en un àmbit rural on es multipliquen les necessitats del transport en carretera. La correcta 
planificació d'aquests fluxos locals i regionals de població han de beneficiar als interessos socials i 
ambientals del territori.

Els Consells Comarcals d’Alt Empordà i del Pla de l'Estany són l'entitat administrativa d'àmbit regional que 
gestiona el transport públic responsable de garantir la connectivitat viària entre recursos i població escolar. 
Les rutes decidides responen a la planificació de la mobilitat obligada d'acord amb el mapa escolar de 
l'àmbit d'estudi.

En aquest sentit tots els alumnes residents als municipis de la present Agenda 21 compten amb transport 
escolar per assistir als centres assignats de l'àmbit i de Banyoles, i fins i tot els alumnes de Cabanelles 
disposen d'un servei de minibus, amb recorreguts més o menys personalitzats, per assistir als centres 
assignats de Navata i Figueres. 
Tanmateix caldria assegurar aquests serveis i estudiar la viabilitat de l'horari, si les parades són les 
adequades, el nombre d'usuaris del servei de transport, etc., per tal d'optimitzar-lo.

Per altra banda, caldria aplicar a tots els municipis de la present Agenda 21, els criteris i l'experiència en el 
projecte "Camins Escolars Segurs". Es tracta d'un projecte global, en el qual intervenen els escolars, 
l'AMPA, el professorat i la direcció del centre, a més del suport necessari de l'ajuntament per fer més 
segurs i agradables els trajectes a peu o amb bicicleta de l'alumnat. 

L'objectiu dels camins escolars segurs és, mitjançant els aspectes de seguretat vial (control del tràfic, 
elements de senyalització, elements de pacificació, etc.), parcs infantils situats estratègicament, i el disseny 
de la mobilitat i de les infraestructures reflexats en el planejament urbanístic, organitzar les anades i 
tornades dels centres escolars d'una manera sostenible (caminant o en bicicleta) i segura, que possibiliti no 
haver d'agafar el cotxe (que és el mitjà de transport menys sostenible i més contaminant) de forma que 
s'evitin riscos innecessaris,embussos, cues a l'entrada de l'escola, etc.

Els guanys associats són l'increment de l'autonomia i responsabilitat dels estudiants, la comunicació amb 
els companys, l'educació vial, el coneixement i valoració de l'entorn (especialment en el trajecte de casa a 
l'escola) i d'altres mitjans de transport no habituals, i la integració d'hàbits més saludables a la vida diària.

Millora de serveisTipus d'acció

Municipi

Línia estratègica 5. Millora de la qualitat de vida i promoció de la cohesió i el moviment 
sociocultural

Programa 5.1. Proximitat de l'escola i formació ambiental

5.1.2. MANTENIR UN TRANSPORT ESCOLAR EFICIENT I IMPULSAR 
L'EXPERIÈNCIA EN "CAMINS ESCOLARS SEGURS"

Acció

Accions relacionades 5.1.1.

Proposta Fòrum

Agrupació de municipis

Àmbit geogràfic

Àmbit temàtic Altres
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Grau de prioritat Mitjana

Termini d'implantació Mig Període d'execució 2 anys

Entitat responsable-promotor AJ, AJ AG21, CCAE, CCPE

Altres organismes implicats DE, DdG

Fonts de finançament AJ, AJ AG21, CCAE, CCPE

Cost inversió (€) Variable

Estat d'execució Acció no iniciada
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Objectiu

Crear estímuls, orientar i reforçar el compromís de la comunitat educativa amb la sostenibilitat i promoure 
el seu significat com a valor social a les escoles i al municipi

Territori i medi ambient Econòmic Sociocultural

Descripció

La inclusió de l'educació per a la sostenibilitat en el disseny curricular necessita definir estratègies 
pedagògiques a l'aula i al centre, amb l'objectiu de promoure accions i perpetuar actituds de sensibilització 
ciutadana per a la millora i l'atenció continuada en l'evolució del medi ambient.

Únicament el CEIP Alzina Reclamadora de Fontcoberta es troba integrat en el programa ambiental de 
recollida selectiva del Consell Comarcal del Pla de l'Estany.Tanmateix, cap dels centres de l’àmbit d’estudi 
estan integrats en programes d’educació ambiental tot i que poden realitzar campanyes temàtiques de 
recollida selectiva de residus, de descoberta de l’entorn natural, d’horta ecològica, etc.

Caldria potenciar la col·laboració amb les entitats d'educació ambiental més pròximes (Escola de Natura 
Mas Batllori, Escola de Natura de Banyoles, AJUD, etc.) i continuar plantejant opcions que poden ajudar a 
inicar i consolidar el desenvolupament dels projectes d'educació ambiental en els centres escolars com:

- Reforçar la tècnica del medi ambient amb la implantació d'hàbits diaris als alumnes (recollida selectiva, 
estalvi energètic i d'aigua, etc).

- Promoure el desenvolupament de l'Agenda Escolar en el marc de l'Agenda Local. És un compromís dels 
centres educatius per treballar conjuntament amb els ajuntaments pel desenvolupament sostenible i la 
qualitat del centre i el seu entorn natural i urbà. Aquests treballs s'integrarien en els projectes curriculars i 
educatius dels centres. Per iniciar aquest procés haurien de concretar-se trobades d'assessorament, guia i 
formació del professorat, perquè garanteixin el rendiment d'aquest projecte d'educació, participació i 
implicació social.

- Valorar l'adhesió a la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, un marc català de debat i reflexió 
per avançar cap a un desenvolupament sostenible. Això permetrà que les escoles disposin de les agendes 
escolars que lliura la Diputació de Barcelona. L'Agenda es planteja com una eina didàctica per introduir els 
estudiants en el nou marc internacional de sostenibilitat i els nous conceptes de desenvolupament 
sostenible. Es tracta d'un recurs pedagògic que inclou activitats i continguts d'educació ambiental, 
juntament amb experiències locals i altra informació en aquest àmbit. Enguany se n'han distribuint 100.000 
a més de 100 municipis de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat. Al seu web s'hi poden trobar 
molts recursos pedagògics de temàtica ambiental.

- Explorar i adaptar altres iniciatives educatives per a la sostenibilitat del territori (programes d'educació 

Projectes de divulgació i promocióTipus d'acció

Municipi

Línia estratègica 5. Millora de la qualitat de vida i promoció de la cohesió i el moviment 
sociocultural

Programa 5.1. Proximitat de l'escola i formació ambiental

5.1.3. REFORÇAR L'EDUCACIÓ AMBIENTAL EN EL PROGRAMA 
CURRICULAR DELS CENTRES ESCOLARS

Acció

Accions relacionades 5.1.4, 5.1.5.

Proposta Fòrum

Agrupació de municipis

Àmbit geogràfic

Àmbit temàtic Altres
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ambiental a les escoles impulsats des dels Consells Comarcals o les Diputacions, projecte "Edumet", etc.)

- Contacte permanent de les escoles amb les novetats en la recerca científica sobre l'acció estratègica i la 
pràctica docent en l'educació per a la sostenibilitat. Prendre atenció a les conclusions del simposi 
"Ciutat.edu" que es va celebrar l'any 2006 a Barcelona, el qual va recollir les reflexions i conclusions dels 
professionals en l'educació sobre el seu futur i la seva incidència en l'àmbit local.

En conclusió, extendre la politica ambiental a les escoles, de manera que no només sigui un objectiu sinó 
un mitjà cap a la gestió ambiental sistemàtica, amb accions sostingudes, marges de planificació i voluntat 
de millora continuada.

El conjunt d'aquesta acció s'hauria d'entendre com una proposta educativa molt més àmplia, que 
sobrepassi l'àmbit escolar i reconegui la societat i el municipi com els responsables en la provisió de 
coneixements, valors i actituds a les persones. Aquests principis encaixen en els fonaments de la  
"Associació Internacional de Ciutats Educadores". Es defineix ciutat educadora com aquella que confereix 
una prioritat absoluta a la inversió cultural i a la formació permanent de la seva població.  Aquesta 
associació és una plataforma internacional d'impulsió de projectes integradors de participació cívica i 
enfortiment democràtic a través de l'educació permanent, que vol ajudar a preparar la societat cap a la 
cohesió, la igualtat d'oportunitats i els reptes personals i col·lectius.

El seu objectiu és construir ciutats/municipis educadors, que conformin una ciutadania participativa i siguin 
objecte d'una educació permanent des del significat pedagògic de la mateixa planificació urbanística, la 
cultura, l'escola, la salut i l'esport.

Grau de prioritat Mitjana

Termini d'implantació Curt Període d'execució Continuat

Entitat responsable-promotor CE, AJ, AJ AG21, DE

Altres organismes implicats DdG, CCAE, CCPE, DE, DMAiH

Fonts de finançament DdG, DE, CCAE, CCPE

Cost inversió (€) Organitzatiu i/o tècnic

Estat d'execució Acció iniciada
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Objectiu

Potenciar l'educació ambiental, la tradició associativa i el teixit social per donar suport al treball educatiu i 
de socialització dels centres escolars

Territori i medi ambient Econòmic Sociocultural

Descripció

L’educació en el lleure, també anomenada educació no formal, és tota aquella intervenció educativa en 
situació de temps lliure i fora de l’ensenyament reglat i de l’àmbit familiar. La seva funció educativa és la 
transmissió de valors, tot contribuint a l’educació integral dels infants i els joves, utilitzant els recursos que 
ofereixen les activitats pròpies del temps d’esbarjo.

L'objectiu fonamental de l'educació en el lleure és ajudar al creixement, a l’autonomia personal i a la 
participació social de cada infant/jove. Habitualment, la desenvolupen centres d’esplai i agrupaments 
escoltes, molts d’ells federats en grans moviments, que realitzen les activitats, majoritàriament, durant els 
caps de setmana i també, durant els períodes de vacances escolars. 

La majoria de les activitats que desenvolupen els esplais i/o casals fomenten entre les persones 
participants els valors democràtics, el civisme, el procés d’identitat nacional, la solidaritat, el respecte i la 
protecció del medi ambient, la convivència, la interculturalitat, les actituds i els hàbits saludables, el consum 
responsable, etc. 

Per altra banda, aquest tipus d'associacions impliquen als joves per a actuar com a educadors voluntaris 
dels infants. Aquests/es voluntaris/àries contribueixen amb la seva feina a enriquir el teixit associatiu i 
prenen un compromís educatiu amb infants i adolescents, que també els beneficia i aporta valors a ells 
mateixos.

Seria convenient que els ajuntaments de l'àmbit d'estudi potenciessin aquest tipus d'associacionisme 
(esplais, escoltes, federacions, camps de treball) i activitats en el lleure per a dinamitzar i vincular la 
població jove dels municipis, atès que l'únic consistori de l'àmbit d'estudi que organitza casals d'estiu, 
colònies o campaments és el de Fontcoberta.

Al territori s'hi localitzen nombroses entitats d'educació ambiental (Escola de Natura de Banyoles, Escola de
Natura Mas Batllori, etc.). Aquestes centres i entitats d'educació ambiental també organitzen crèdits de 
síntesis i unitats didàctiques al municipi, destinades a alumnes d'educació primària i secundària i batxillerat 
que no necessàriament resideixen a l'àmbit d'estudi. Des del consistori cal potenciar aquestes activitats 
atès que divulguen i projecten a fora de l'àmbit els valors naturals del territori.

Seria interessant estudiar la viabilitat que aquests centres o entitats d'educació ambiental ubicades a l'àmbit
planifiquessin accions, activitats, creessin esplais, etc. de forma conjunta i en col·laboració.

Projectes i campanyes d'implicació d'agents econòmics i socialsTipus d'acció

Municipi

Línia estratègica 5. Millora de la qualitat de vida i promoció de la cohesió i el moviment 
sociocultural

Programa 5.1. Proximitat de l'escola i formació ambiental

5.1.4. COL·LABORAR AMB ELS CENTRES D'EDUCACIÓ AMBIENTAL 
PROPERS I AFAVORIR L'EDUCACIÓ EN EL LLEURE

Acció

Accions relacionades 6.1, 6.2.

Proposta Fòrum

Agrupació de municipis

Àmbit geogràfic

Àmbit temàtic Altres
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La regulació de les activitats i entitats d'educació en el lleure és competència de la Subdirecció General de 
Juventut (Departament d'Acció Social i Ciutadania), les quals s'han d'acollir a la següent normativa marc de 
regulació:

- Decret Activitats de lleure: el nou decret 137/2003 fa alguns canvis en la regulació de les activitats 
d'educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys.
 
 - Notificació d'activitats juvenils: aquesta notificació s'ha de presentar a la Secretaria General de Joventut 
seguint la normativa del decret 137/2000.
 
- Decret d'Activitats Fisico-esportives: el decret 56/2003 regula les activitats fisicoesportives en el medi 
natural.
 
- Decret de mesures forestals: cal aplicar en els campaments el que estipula el Decret 64/1995 de mesures 
de prevenció d'incendis forestals
 
- Decret de piscines: el decret 165/2001 és la última modificació de la regulació de piscines, i encara són 
vigents els decrets 95/2000 i 177/2000.

Grau de prioritat Alta

Termini d'implantació Curt Període d'execució Continuat

Entitat responsable-promotor AJ, AJ AG21

Altres organismes implicats CCAE, CCPE, DdG, SGJ, DASiC

Fonts de finançament AJ, AJ AG21, Sector privat, SGJ, DASiC

Cost inversió (€) Variable

Estat d'execució Acció iniciada
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Objectiu

Crear un servei coordinat de gestió i organització d'un programa educatiu no reglat que s'adapti a les 
necessitats i interessos formatius de tots els col·lectius de la societat

Territori i medi ambient Econòmic Sociocultural

Descripció

La necessitat de formació permanent per a les persones adultes caldria relacionar-la amb els alts índexs de 
població activa que no disposa del graduat escolar, i també amb les mancances que hi ha de formació 
permanent a l’empresa, la baixa capacitat d’innovació i les poques oportunitats que tenen els treballadors 
per accedir a una millor formació i qualificació professional.

En aquest sentit, des del Departament d'Educació, s'estan debatent les bases per a la futura Llei 
d'Educació de Catalunya, que ha de garantir el dret a la formació bàsica, a la preparació professional, a les 
oportunitats educatives per a les millores laborals, i a l'enriquiment personal. S'aposta per un sistema 
educatiu no reglat més flexible, obert i adequat a les necessitats i expectatives dels diversos col·lectius de 
la societat.

Un dels fonaments de la sostenibilitat social és la igualtat d'oportunitats sense exclusions en la formació 
continuada de les persones, l'augment del nivell d'instrucció de la població (formació personal, preparació 
ocupacional i acadèmica, aprenentatge d'idiomes, informàtica, música, etc.) i l'enfortiment de les relacions 
socials.

El servei proposat en aquesta acció és una contribució a la millora del desenvolupament social dels pobles 
de la present Agenda 21, una proposta per a la coordinació i programació conjunta d'activitats formatives 
itinerants i supramunicipals, que siguin obertes a tota la seva població, i siguin organitzades alternativament
per a tot el territori. D'aquesta manera, es crea un servei comú que permetrà el repartiment dels costos 
econòmics (personal docent, promoció, aules, etc.) i dels beneficis socials (diversificació de l'oferta 
formativa) que derivin de la proposta.

Aquest servei itinerant crearà un programa de cursos i tallers per a la formació personal, la preparació 
ocupacional i acadèmica, l'aprenentatge d'idiomes, xerrades d'àmbits temàtics específics, activitats d'oci i el
reciclatge i el perfeccionament en diferents àmbits del coneixement pel conjunt de la població de l'àmbit 
d'estudi. 

En aquest context, el servei desenvoluparia ordenadament les següents accions:

- Sondeig popular de les necessitats formatives i les preferències temàtiques de tots els col·lectius socials 
dels municipis de la presenta Agenda 21.

Posada en marxa de nous serveisTipus d'acció

Municipi

Línia estratègica 5. Millora de la qualitat de vida i promoció de la cohesió i el moviment 
sociocultural

Programa 5.1. Proximitat de l'escola i formació ambiental

5.1.5. POTENCIAR I DIVULGAR CURSOS EDUCATIUS DE FORMACIÓ 
NO REGLADA MANCOMUNATS

Acció

Accions relacionades 6.1, 6.2.

Proposta Fòrum

Agrupació de municipis

Àmbit geogràfic

Àmbit temàtic

Cabanelles, Crespià, Esponellà, Fontcoberta i/o Serinyà

Altres
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-  Coordinació i compatibilitat amb l'oferta dels Centres de Formació d'adults més pròxims (Banyoles, 
Figueres, etc.)

-  Definició d'un programa formatiu comú, ampli, divers, adaptat a les conveniències de la gent, i ajustat a 
les disponibilitats horàries de cada col·lectiu.

-  Planificació d'un calendari anual de cursos formatius i proposta dels llocs de celebració que impliquin a 
tots els municipis de la present Agenda 21.

-  Exploració d'ajuts i subvencions per a l'organització dels cursos formatius, procedents dels mateixos 
ajuntaments i del Departament d'Educació.

- Planificació d'una campanya activa de promoció del programa anual.

- Recerca de fòrmules per a la mobilitat de les persones que volen assistir a cursos i activitats de municipis 
veïns, i no tenen mitjans per desplaçar-se.

La proposta ampliarà i diversificarà el programa formatiu existent i iniciarà aquesta pràctica educativa als 
municipis on actualment no s'hi duu a terme cap tipus de formació en aquest sentit com Cabanelles, 
Crespià, Esponellà i Serinyà i ampliarà l'oferta en educació no reglada del municipi de Fontcoberta.

Grau de prioritat Alta

Termini d'implantació Mig Període d'execució Continuat

Entitat responsable-promotor AJ, AJ AG21

Altres organismes implicats Centres de formació d'adults pròxims, AJ, Sector privat

Fonts de finançament AJ, AJ AG21, DdG, DE

Cost inversió (€) Variable

Estat d'execució Acció no iniciada
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Objectiu

Assegurar un habitatge digne i adequat per a tots els ciutadans

Territori i medi ambient Econòmic Sociocultural

Descripció

La provisió d’habitatges destinats a polítiques socials es configura com un servei d’interès general per 
assegurar un habitatge digne i adequat per a tots els ciutadans. Cada ajuntament s’ha de comprometre a 
efectuar polítiques intervencionistes al seu municipi per proporcionar les oportunitats d’accessibilitat a les 
capes de població amb rendes més baixes.

En aquest sentit s’ha de respondre al que marca el Decret Llei 1/2007, de 16 octubre, de mesures urgents 
en matèria urbanística, en l’article 9 referent a les Reserves de sòl per a habitatges de protecció pública, 
tan si el municipi està tramitant el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) com si es regeix per 
altres normes de planejament. En l’apartat U s’especifica que els plans d’ordenació urbanística municipal 
han de reservar per a la construcció d’habitatges de protecció pública, com a mínim, el sòl corresponent al 
30% del sostre que es qualifiqui per a l’ús residencial de nova implantació. En l’apartat Tres s’especifica 
que les reserves mínimes d’habitatge de protecció pública (30% del sostre que es qualifiqui per a l’ús 
residencial de nova implantació) s’han d’aplicar a tots els municipis sense excepció, a les modificacions del 
planejament general que impliquin un canvi de la classificació del sòl no urbanitzable amb la finalitat 
d’incloure-hi nous usos residencials. 

L’octubre del 2007, el Govern de Catalunya i 33 organitzacions (amb representació de les administracions 
locals, els grups parlamentaris, les organitzacions socials, les patronals i els agents socials i econòmics del 
sector de l’habitatge) van signar el Pacte nacional per a l’habitatge 2007-2016, com a compromís ferm de 
tota la societat per donar satisfacció a les necessitats d’habitatge de les llars de Catalunya i assegurar la 
cohesió social i territorial. Aquest pacte presenta accions concretes i objectius estructurats sota 5 reptes 
fonamentals:

1. Millorar l’accés a l’habitatge, especialment del joves, és a dir, aconseguir un parc suficient d’habitatges 
per a polítiques socials mitjançant: 

- la mobilització del sòl per habitatges amb protecció oficial
- la construcció d’habitatge construir habitatges protecció oficial
- la posada en el mercat el lloguer social els habitatges desocupats
- la promoció d’ajudes a l’habitatge (al lloguer, a la compra, a la rehabilitació)

2. Millorar les condicions del parc d’habitatges: rehabilitació, millora de l’accessibilitat, eficiència energètica

3. Millorar l’allotjament de la gent gran i de les persones amb diversitat funcional (adaptació d’habitatges, 

Tipus d'acció

Municipi

Línia estratègica 5. Millora de la qualitat de vida i promoció de la cohesió i el moviment 
sociocultural

Programa 5.2. Mecanismes per a l'accés a l'habitatge

5.2.1. PROMOURE POLÍTIQUES SOCIALS PER A L’ACCÉS A 
L’HABITATGE

Acció

Accions relacionades 5.2.2.

Proposta Fòrum

Agrupació de municipis

Àmbit geogràfic

Àmbit temàtic Altres
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accessibilitat, etc.)

4. Prevenir l’exclusió social residencial (ajudes a l’habitatge)

5. Garantir un habitatge digne i adequat per a les llars mal allotjades: evitar la sobreocupació, etc.

Davant aquestes propostes és necessari que els ajuntaments intentin, en la mesura del possible, aplicar les
accions i assolir els reptes i treballar conjuntament amb l’administració autonòmica.

Grau de prioritat Alta

Termini d'implantació Curt Període d'execució Continuat

Entitat responsable-promotor AJ

Altres organismes implicats DMAiH

Fonts de finançament DMAiH

Cost inversió (€) Variable

Estat d'execució
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Objectiu

Assegurar un habitatge digne i adequat per a tots els ciutadans

Territori i medi ambient Econòmic Sociocultural

Descripció

Les polítiques municipals en relació a l’accés a l’habitatge haurien d’activar l’habitatge desocupat i 
mobilitzar el règim de lloguer. La caracterització del parc d’habitatges buits és una base pel coneixement de
la reserva d’habitatges vacants susceptibles a ser ocupats, que podrien ser objecte de polítiques socials 
per facilitar el seu accés des dels col·lectius amb més vulnerabilitat econòmica (joves, població amb rendes 
baixes, gent gran,...), i d’aquesta manera contribuir a augmentar els habitatges disponibles renunciant a la 
intensa activitat constructiva que es desenvolupa avui amb l’argument de respondre a la demanda 
residencial. El diagnòstic i el control de la qualitat dels edificis i de les masies, garantiria la conservació del 
parc d’habitatges existent als municipis.

Aquest inventari hauria de contemplar bàsicament la següent informació:

- la quantitat real d’habitatge buit (en bones i males condicions d’habitabilitat),

- característiques generals dels habitatges buits (localització dins el terme municipal, 
superfície, instal·lacions existents, estat de conservació,...),

- motius pels quals l’habitatge es troba buit, i

- predisposició dels propietaris per llogar o vendre l’habitatge buit.

Un cop assolida aquesta informació, l’administració local o supramunicipal hauria d’establir mecanismes 
per actuar d’intermediari entre els propietaris i els llogaters, per disposar d’aquests habitatges a preus 
raonables, i fer coneixedors als propietaris de les ajudes que Generalitat de Catalunya i el Ministerio de 
Vivienda efectuen al respecte: ajuts per a propietaris d’habitatges desocupats que els posin en lloguer, ajuts
per a la rehabilitació d’habitatges, el programa SPAVIV en què la Sociedad Pública de Alquiler (societat 
anònima de capital públic adscrita al Ministeri) s’encarrega de la gestió dels habitatges llogats oferint 
garanties als propietaris, etc.

Grau de prioritat Alta

Termini d'implantació Mig Període d'execució Continuat

Cost inversió (€) Variable

Estat d'execució Acció no iniciada

Estudis tècnicsTipus d'acció

Municipi

Línia estratègica 5. Millora de la qualitat de vida i promoció de la cohesió i el moviment 
sociocultural

Programa 5.2. Mecanismes per a l'accés a l'habitatge

5.2.2. CENSAR ELS HABITATGES BUITS APTES PER ARRIBAR A SER 
OCUPATS

Acció

Accions relacionades 5.2.1.

Proposta Fòrum

Agrupació de municipis

Àmbit geogràfic

Àmbit temàtic Altres
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Entitat responsable-promotor AJ

Altres organismes implicats DMAiH

Fonts de finançament AJ, DMAiH
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Objectiu

Recuperació d’edificis amb l’objectiu de ser ocupats per a l’ús sociocultural

Territori i medi ambient Econòmic Sociocultural

Descripció

L’Ajuntament ha de treballar perquè la disponibilitat d’edificis públics s’entengui com una bona oportunitat 
per la seva utilització com a com a espais per desenvolupar activitats o cursos culturals destinats al conjunt 
de la ciutadania i, en el cas que sigui possible, per a l’ús de l’habitatge.

Per tant, l'Ajuntament:

- estudiarà la disponibilitat d'edificis d'ús col·lectiu segons titularitat (pública i/o privada) i segons estiguin 
infrautilitzats o sense ús,
- avaluarà les seves condicions de conservació, l'interès arquitectònic-patrimonial i les possibilitats de 
rehabilitació, i
- sospesarà les necessitats d'equipaments o locals per a la celebració d'actes, reunions o activitats diverses
de caire sociocultural.

Grau de prioritat Mitjana

Termini d'implantació Mig Període d'execució Continuat

Entitat responsable-promotor AJ

Altres organismes implicats DMAiH

Fonts de finançament AJ, DMAiH

Cost inversió (€) Variable

Estat d'execució Acció no iniciada

Execució d'obresTipus d'acció

Municipi

Línia estratègica 5. Millora de la qualitat de vida i promoció de la cohesió i el moviment 
sociocultural

Programa 5.2. Mecanismes per a l'accés a l'habitatge

5.2.3. CONTEMPLAR LA REHABILITACIÓ D’EDIFICIS PÚBLICS PER A 
LA SEVA CONSERVACIÓ I ÚS

Acció

Accions relacionades

Proposta Fòrum

Agrupació de municipis

Àmbit geogràfic

Àmbit temàtic Altres

Pla d'Acció Local per a la Sostenibilitat de Serinyà
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Objectiu

Garantir i ampliar l’educació a la població per a les bones pràctiques de salut

Territori i medi ambient Econòmic Sociocultural

Descripció

Des de la regió sanitària de Girona s’estableixen unes polítiques estratègiques molt específiques que 
procuren millorar el benestar general de la població i respondre sanitàriament els nous contextos socials. 
En aquest sentit, cal mencionar les següents línies d’actuació: Pla d'immigració i cooperació (atenció 
sanitària a immigrants), Programa salut i escola, Activitats preventives prevenció de càncer de pell, de 
riscos (tabac, alcohol, etc) i de detecció precoç (diagnòstic prenatal d’anomalies congènites, diagnòstic 
ràpid de diversos càncers, etc.)

En un àmbit més general per a tot Catalunya, els esforços a l’atenció preventiva, es canalitzen amb una 
sèrie de programes comuns. Segons la detecció de riscos per a la salut de la ciutadania, es desenvolupen 
programes preventius per a diferents col·lectius de la societat amb l’objectiu de millorar el seu benestar: 
consells per a les persones grans i als seus cuidadors, foment de l’exercici físic, programes de prevenció 
en temes d’obesitat, malalties de transmissió sexual, alcohol, bona salut alimentària, etc.

En aquest context, l’Ajuntament s’informarà dels programes que cregui oportuns pel comportament 
demogràfic i demanda social del seu municipi.

Grau de prioritat Mitjana

Termini d'implantació Llarg Període d'execució Continuat

Entitat responsable-promotor AJ

Altres organismes implicats DS

Fonts de finançament DS

Cost inversió (€) Organitzatiu i/o tècnic

Estat d'execució Acció no iniciada

Projectes de divulgació i promocióTipus d'acció

Municipi

Línia estratègica 5. Millora de la qualitat de vida i promoció de la cohesió i el moviment 
sociocultural

Programa 5.3. Garanties i adequació de les prestacions sanitàries i d'assistència 
social

5.3.1. SEGUIR PARTICIPANT EN PROGRAMES PER A LA SALUT I 
PREVENCIÓ DE MALALTIES

Acció

Accions relacionades

Proposta Fòrum

Agrupació de municipis

Àmbit geogràfic

Àmbit temàtic Altres

Pla d'Acció Local per a la Sostenibilitat de Serinyà
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Objectiu

Garantir les prestacions socials per a la millora de la qualitat i les condicions de vida de la gent gran i de 
les persones dependents, i prevenir o eliminar els motius d'exclusió social

Territori i medi ambient Econòmic Sociocultural

Descripció

El sistema de l’assistència social desenvolupa activitats generals de prevenció, atenció i promoció social, 
amb l’objectiu de garantir la participació i els beneficis de la vida social del conjunt de la població.

Per assolir aquest escenari social, és imprescindible revisar les possibilitats tècniques i la suficiència 
humana dels serveis assistencials, així com la seva capacitat d’adaptació a les necessitats socials 
canviants, d’acord amb la realitat i l’evolució de les noves perspectives sociodemogràfiques. Els efectes de 
les dinàmiques migratòries i de l’envelliment de la població reclamen una atenció especial.

En aquest context de noves demandes socials, creixents i diversificades, es necessita dimensionar els 
serveis d’atenció social a les necessitats reals de la població. Per millorar la seva cobertura assistencial 
caldria engegar les següents mesures:

- ampliar proporcionalment els efectius humans a les demandes assistencials (augmentar especialment les 
plantilles de treballadors familiars i treballadors socials) que garanteixi el desenvolupament d’un servei 
d’atenció social pròxim, atent i de qualitat,

- reforçar els programes assistencials de necessitat creixent (atenció a la gent gran, suport a l’atenció 
domiciliària, protocols de detecció i tractament de la violència domèstica, integració dels immigrants, 
prevenció i atenció de la marginació social, assistència a la infància i a l’adolescència,...), aprofitant les 
iniciatives europees de creació de jaciments d’ocupació en l’àmbit de l’assistència social, molt útil per 
ampliar els recursos humans en un sector de primera necessitat social avui i a curt termini,

- la projecció d’una població envellida requereix augmentar els serveis d’atenció a les persones en situació 
de dependència, i preparar els cuidadors i l’entorn familiar a l’assistència dels malalts sense autonomia 
personal,

- ampliar el servei de teleassistència, i

- augmentar les capacitats informàtiques dels serveis socials de la comarca i modernitzar les bases de 
dades per a l’entrada d’informació i la consulta i gestió dels expedients.

Per poder dur a terme aquestes actuacions es fa necessària la difusió dels serveis d’atenció social.

Projectes de divulgació i promocióTipus d'acció

Municipi

Línia estratègica 5. Millora de la qualitat de vida i promoció de la cohesió i el moviment 
sociocultural

Programa 5.3. Garanties i adequació de les prestacions sanitàries i d'assistència 
social

5.3.2. REFORÇAR ELS RECURSOS HUMANS I ELS SERVEIS SOCIALS 
D’ATENCIÓ SOCIAL

Acció

Accions relacionades

Proposta Fòrum

Agrupació de municipis

Àmbit geogràfic

Àmbit temàtic Altres
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Grau de prioritat Alta

Termini d'implantació Curt Període d'execució Continuat

Entitat responsable-promotor AJ, CCAE, CCPE

Altres organismes implicats DASiC

Fonts de finançament AJ, CCAE, CCPE, DASiC

Cost inversió (€) Variable

Estat d'execució Acció no iniciada

Pla d'Acció Local per a la Sostenibilitat de Serinyà
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Objectiu

Estudiar la viabilitat de compartir serveis sociosanitaris

Territori i medi ambient Econòmic Sociocultural

Descripció

Les polítiques socials dels cinc municipis de l’Agenda 21 s’afronten al repte d’atendre les necessitats 
creixents i comunes d’assistència sociosanitària per a la gent gran, que deriven dels efectes de 
l’envelliment de la seva població. 

En col·laboració amb els Consells Comarcals, és imprescindible donar una resposta eficaç i de qualitat a 
les necessitats procedents de la població més gran que requereix una atenció continuada. Per augmentar 
l’autonomia funcional en l’àmbit sociosanitari i garantir la proximitat dels familiars als pacients, seria 
convenient considerar la possibilitat d’assumir col·lectivament la instal·lació d’un o més equipaments, ja 
siguin públics o privats, d’atenció social (centre de dia i residencial). Aquests centres esdevindrien una 
referència territorial a la zona, i caldria emplaçar-los en terrenys públics municipals reservats per a 
equipaments d’ús col·lectiu.

D’altra banda, cal un augment de les capacitats d’adaptació constant del territori a les necessitats de les 
persones grans i de tots els col·lectius amb dificultats físiques i psíquiques, amb la voluntat de garantir la 
seva seguretat, autonomia personal i participació. En aquest sentit, a part de les opcions anteriors, seria bo 
explorar el model dels pisos assistits i terapèutics per a les persones amb dependència (a Serinyà i 
Fontcoberta, per exemple) en benefici de tots els municipis. Aquests recursos permeten aprendre i 
mantenir hàbits d’autonomia personal i relacional, faciliten la integració en la comunitat i, en definitiva, 
suposen una millora de la qualitat de vida de l’usuari.

Grau de prioritat Mitjana

Termini d'implantació Mig Període d'execució 4 anys

Entitat responsable-promotor AJ, CCAE, CCPE

Altres organismes implicats DASiC

Fonts de finançament AJ, CCAE, CCPE, DASiC

Cost inversió (€) Variable

Estat d'execució Acció no iniciada

Millora de serveisTipus d'acció

Municipi

Línia estratègica 5. Millora de la qualitat de vida i promoció de la cohesió i el moviment 
sociocultural

Programa 5.3. Garanties i adequació de les prestacions sanitàries i d'assistència 
social

5.3.3. CONSIDERAR L’OFERTA DE SERVEIS SOCIOSANITARIS 
MANCOMUNATS

Acció

Accions relacionades

Proposta Fòrum

Agrupació de municipis

Àmbit geogràfic

Àmbit temàtic

Cabanelles, Crespià, Esponellà, Fontcoberta i Serinyà

Altres

Pla d'Acció Local per a la Sostenibilitat de Serinyà
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Objectiu

Incrementar la qualitat de la tasca policial amb la millora del servei dels itineraris de proximitat rural

Territori i medi ambient Econòmic Sociocultural

Descripció

Amb el desplegament actual dels Mossos d’Esquadra, els requeriments urgents i els serveis qualificats de 
no productius (relacionats sobretot amb les funcions de policia judicial) absorbeixen un temps i uns 
recursos que limiten els mecanismes de prevenció i proximitat.

En aquest sentit, les visites policials efectuades pel servei dels itineraris de proximitat rural són limitades al 
municipi, fet que desvirtua la vocació d’aquest servei pioner a la Regió Policial de Girona destinat a cercar 
la complicitat del teixit social dels pobles, detectar les situacions de preconflicte i, consegüentment, 
incrementar la sensació subjectiva de seguretat ciutadana.

Per tant, els governs locals, de manera individual i conjunta, avaluaran els possibles dèficits actuals dels 
itineraris de proximitat -sobre les rutes, els llocs i persones consultades- i en cas que es determini la 
necessitat de potenciar aquest servei paral·lel al patrullatge ordinari, es trametrà la sol·licitud pertinent al 
cap de l’Àrea Bàsica Policial i el de la Regió Policial perquè així en tinguin constància i puguin procedir en e
moment i en la mesura que sigui possible.

Grau de prioritat Alta

Termini d'implantació Curt Període d'execució Continuat

Entitat responsable-promotor AJ

Altres organismes implicats DI

Fonts de finançament DI

Cost inversió (€) Cost organitzatiu

Estat d'execució Acció iniciada

Tipus d'acció

Municipi

Línia estratègica 5. Millora de la qualitat de vida i promoció de la cohesió i el moviment 
sociocultural

Programa 5.3. Garanties i adequació de les prestacions sanitàries i d'assistència 
social

5.3.4. POTENCIAR ELS SERVEIS DE POLICIA PRÒXIMA I 
PREVENTIVA, I MILLORAR LA RAPIDESA I EFICÀCIA DE LES 
ACTUACIONS

Acció

Accions relacionades

Proposta Fòrum

Agrupació de municipis

Àmbit geogràfic

Àmbit temàtic Altres

Pla d'Acció Local per a la Sostenibilitat de Serinyà
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Objectiu

Disposar d'un canal de comunicació i cooperació supramunicipal sobre l'oferta i la demanda en 
programació cultural

Territori i medi ambient Econòmic Sociocultural

Descripció

Els municipis que conformen la present Agenda 21(Cabanelles, Crespià, Esponellà, Fontcoberta i Serinyà) 
no disposen de cap canal permanent de cooperació entre les administracions locals per a l'intercanvi 
d'informació i l’ajut mutu: sobre activitats culturals que puguin ser itinerants en el territori, sobre les activitats
o cursos de formació no reglada en curs, sobre la possible organització i coordinació conjunta, sobre les 
subvencions, etc.

Davant aquesta mancança, l’acció de crear una borsa d’activitats culturals pel conjunt de l'àmbit d'estudi,  
inspirada en les borses de treball, és concebuda de la següent manera:

- La borsa es podria gestionar des d'un futur web de l’ens supramunicipal del conjunt de municipis de la 
present Agenda 21.

- Els webs dels ajuntaments disposaran d’un vincle de connexió amb la borsa.

- La borsa estarà oberta a qualsevol oferta o demanda, sigui pública o privada, i sigui dins o fora de l'àmbit 
d'estudi.

- L’ens supramunicipal disposarà del contacte en matèria cultural de cada ajuntament (nom, telèfon, adreça 
electrònica) per a finalitats de suport i complement a la borsa.

- L’ens supramunicipal promourà i vetllarà per l’èxit de la iniciativa propiciant especialment l’oferta 
d’activitats de pressupost assequible i/o d'organització supramunicipal.

Per tant, la borsa d’activitats ha de ser un instrument perquè flueixi la informació i la cooperació sobre la 
demanda i l’oferta d’activitats culturals des de l’òptica de:

-  Optimitzar els recursos en la programació sociocultural del municipis.

-  Incrementar la freqüència, diversitat i qualitat de les activitats programades.

Grau de prioritat Alta

Termini d'implantació Mig Període d'execució Continuat

Estat d'execució Acció no iniciada

Posada en marxa de nous serveisTipus d'acció

Municipi

Línia estratègica 5. Millora de la qualitat de vida i promoció de la cohesió i el moviment 
sociocultural

Programa 5.4. Dinamització de les activitats socioculturals i del moviment 
associatiu

5.4.1. CREAR UNA BORSA D'ACTIVITATS CULTURALS 
INTERMUNICIPAL

Acció

Accions relacionades 5.4.2, 5.4.3, 6.1, 6.3.

Proposta Fòrum

Agrupació de municipis

Àmbit geogràfic

Àmbit temàtic

Cabanelles, Crespià, Esponellà, Fontcoberta i/o Serinyà

Altres
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Entitat responsable-promotor AJ

Altres organismes implicats DCiMC, Entitats i associacions locals

Fonts de finançament AJ

Cost inversió (€) Organitzatiu i/o tècnic

Pla d'Acció Local per a la Sostenibilitat de Serinyà
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Objectiu

Posar a l'abast de la població de l'àmbit d'estudi sortides periòdiques i variades per assistir a 
esdeveniments culturals de fora del territori

Territori i medi ambient Econòmic Sociocultural

Descripció

Puntualment a alguns municipis de la present Agenda 21s'han organitzat sortides per desplaçar-se 
conjuntament a alguna localitat de fora del territori (Girona, Barcelona, etc.) per assistir a un acte o 
esdeveniment de caire sociocultural. 

Aquesta iniciativa és excel·lent perquè facilita un mitjà per a persones amb dependència o dificultat per 
desplaçar-se, a més de promoure el lleure i la cultura en sentit ampli dins el conjunt de la població.

Per tal de potenciar aquest servei i resoldre o prevenir possibles dificultats (anul·lacions per manca 
d’inscrits, cost excessiu, etc.), els municipis de l'Agenda 21 poden crear una oferta conjunta d’aquest tipus 
de sortides que, assegurararà una major demanda, de forma que es pugui assolir:

- més diversitat en actes i centres a assistir,
- més recurrència de les sortides,
- més estalvi (ex. cost de l’autocar), i/o
- més garanties de continuïtat d’aquest servei.

Grau de prioritat Mitjana

Termini d'implantació Curt Període d'execució Continuat

Entitat responsable-promotor AJ AG21, AJ

Altres organismes implicats AJ, Sector privat

Fonts de finançament AJ, Sector privat

Cost inversió (€) Variable

Estat d'execució Acció no iniciada

Posada en marxa de nous serveisTipus d'acció

Municipi

Línia estratègica 5. Millora de la qualitat de vida i promoció de la cohesió i el moviment 
sociocultural

Programa 5.4. Dinamització de les activitats socioculturals i del moviment 
associatiu

5.4.2. POTENCIAR L'ASSISTÈNCIA A ACTES I CENTRES DE DIFUSIÓ 
CULTURAL

Acció

Accions relacionades 5.4.1, 5.4.3, 5.4.4.

Proposta Fòrum

Agrupació de municipis

Àmbit geogràfic

Àmbit temàtic

Cabanelles, Crespià, Esponellà, Fontcoberta i/o Serinyà

Altres
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Objectiu

Potenciar la implicació de les empreses establertes a l'àmbit d'estudi en el finançament de les activitats 
socials, culturals i ambientals que reverteixin en el territori

Territori i medi ambient Econòmic Sociocultural

Descripció

Els municipis de la pesent Agenda 21, poden  iniciar una estratègia conjunta per vincular l’objectiu amb el 
màxim nombre d’empreses que exerceixen la seva activitat econòmica en el territori.

La iniciativa ha de permetre:

- Aconseguir una injecció econòmica per a la programació cultural dels municipis.

- Estimular la creació cultural i projecció de les associacions i entitats del territori.

- Reconèixer la vinculació i compromís de les empreses en el territori.

El mecenatge de les empreses a l’àmbit territorial està concebut per activitats i celebracions conjuntes o 
itinerants de caire social, cultural i ambiental. Es planteja un mecenatge que contribueixi en la dinamizació 
sociocultural de la població i que sigui un mitjà publicitari de les empreses a escala regional.

El mecenatge territorial de les empreses no hauria de desvincular-se del mecenatge local, restringit al 
municipi però d’igual vàlua per a la viabilitat d’activitats organitzades dins i per al municipi.

Grau de prioritat Alta

Termini d'implantació Mig Període d'execució 2-3 anys / Continuat

Entitat responsable-promotor AJ, AJ AG21

Altres organismes implicats DCiMC, CCAE, CCPE, AJ, AJ AG21

Fonts de finançament AJ, AJ AG21, Sector privat

Cost inversió (€) Variable

Estat d'execució Acció iniciada

Projectes i campanyes d'implicació d'agents econòmics i socialsTipus d'acció

Municipi

Línia estratègica 5. Millora de la qualitat de vida i promoció de la cohesió i el moviment 
sociocultural

Programa 5.4. Dinamització de les activitats socioculturals i del moviment 
associatiu

5.4.3. PROMOURE EL MECENATGE SOCIOCULTURAL ENTRE LES 
EMPRESES ESTABLERTES AL TERRITORI

Acció

Accions relacionades 5.4.1, 5.4.4, 6.1.

Proposta Fòrum

Agrupació de municipis

Àmbit geogràfic

Àmbit temàtic

Cabanelles, Crespià, Esponellà, Fontcoberta i/o Serinyà

Altres
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Objectiu

Implicar activament la població del municipi amb l'objectiu de potenciar les activitats socioculturals 
programades al llarg de l'any

Territori i medi ambient Econòmic Sociocultural

Descripció

L’acció a desenvolupar obre diferents possibilitats adreçades a dinamitzar el moviment associatiu local i, 
consecutivament, afavorir que sorgeixin noves idees i projectes gestats i portats a terme per persones del 
municipi, en benefici d’una major freqüència i diversitat de les activitats socioculturals.

Aconseguir incidir més en aquest benefici col·lectiu, amb la cooperació de la pròpia gent del municipi, pot 
plantejar-se a partir de les següents opcions:

a) Establir contacte amb persones residents en el municipi (de primera o segona residència) que per la 
seva professió, afició o recursos són capaces d’impulsar una activitat sociocultural concreta, ja sigui 
individualment o promovent l’associacionisme, ja sigui puntual o periòdica.

b) Crear un concurs d’idees o un fòrum obert a la participació de la gent del municipi amb inquietuds 
culturals perquè generin propostes per a la programació lúdica i cultural del municipi o de l'àmbit d'estudi.

c) Iniciar una campanya de promoció de l’associacionisme local, premiant de manera singular les entitats 
culturals que es comprometin a organitzar un esdeveniment dirigit a la població del municipi.

Grau de prioritat Alta

Termini d'implantació Mig Període d'execució 2 anys

Entitat responsable-promotor AJ, DdG

Altres organismes implicats Entitats i associacions locals, Agents socials i econòmics, CCAE, CCPE

Fonts de finançament AJ, DdG

Cost inversió (€) Organitzatiu i/o tècnic

Estat d'execució Acció iniciada

Projectes i campanyes d'implicació d'agents econòmics i socialsTipus d'acció

Municipi

Línia estratègica 5. Millora de la qualitat de vida i promoció de la cohesió i el moviment 
sociocultural

Programa 5.4. Dinamització de les activitats socioculturals i del moviment 
associatiu

5.4.4. MOBILITZAR LA CIUTADANIA I L'ASSOCIACIONISME EN 
L'OFERTA D'ACTIVITATS SOCIOCULTURALS

Acció

Accions relacionades 5.4.1, 5.4.3, 6.1.

Proposta Fòrum

Agrupació de municipis

Àmbit geogràfic

Àmbit temàtic Altres

Pla d'Acció Local per a la Sostenibilitat de Serinyà
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Objectiu

Optimitzar la planificació, racionalització i gestió dels equipaments culturals, esportius i de lleure, a nivell 
municipal i supramunicipal

Territori i medi ambient Econòmic Sociocultural

Descripció

Atenent a criteris de qualitat de vida i de cohesió social i territorial, els ajuntaments de la present Agenda 21 
podrien optimitzar algunes de les seves instal·lacions municipals i els seus equipaments, impulsant un pla 
d’equipaments local i regional en matèria cultural, esportiva i/o de lleure que tingui per objectius bàsics:

- Identificar, descriure i mapificar tipològicament la situació actual i l'ús actual dels equipaments.

- Analitzar la realitat actual de cada municipi i el seu entorn territorial més immediat, establint estàndards i 
paràmetres per detectar deficiències a la xarxa actual d'equipaments o bé equipaments sense un ús definit. 
(ex: Can Jan de la Farrès de Melianta)

- Identificar variables de futur partint de la situació actual, de l'evolució de les pràctiques socials, de les 
necessitats objectives detectades i de les expectatives.

- Definir criteris i àrees de millora per a la presa de decisions en el planejament futur d'equipaments, i 
planejar diferents escenaris de futur.

- Estudiar la viabilitat d'usar de forma supramunicipal o mancomunada els equipaments dels municipis de 
l'àmbit d'estudi.

Grau de prioritat Alta

Termini d'implantació Mig Període d'execució 2-3 anys

Entitat responsable-promotor AJ AG 21, AJ

Altres organismes implicats DCiMC, Entitats i associacions locals

Fonts de finançament AJ, AJ AG21

Cost inversió (€) Organitzatiu i/o tècnic

Estat d'execució Acció no iniciada

Projectes de planificació i gestióTipus d'acció

Municipi

Línia estratègica 5. Millora de la qualitat de vida i promoció de la cohesió i el moviment 
sociocultural

Programa 5.4. Dinamització de les activitats socioculturals i del moviment 
associatiu

5.4.5. ESTUDIAR L'ESTAT I ÚS ACTUAL I POTENCIAL DELS 
EQUIPAMENTS CULTURALS, ESPORTIUS I DE LLEURE, PER 
OPTIMITZAR I MANCOMUNAR EL SEU ÚS

Acció

Accions relacionades 5.4.3.

Proposta Fòrum

Agrupació de municipis

Àmbit geogràfic

Àmbit temàtic

Cabanelles, Crespià, Esponellà, Fontcoberta i/o Serinyà

Altres
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Objectiu

Assegurar uns mitjans d’informació i comunicació local de qualitat, amb continguts amplis, actualitzats, 
útils, estimulants i participatius

Territori i medi ambient Econòmic Sociocultural

Descripció

L’Ajuntament ha de garantir uns mitjans d’informació i comunicació que, tant en suport paper (revista, 
butlletí) com en suport virtual (web del municipi), disposin d’espais d’interès per a la població a l’hora 
d’informar-se, però també comunicar-se i implicar-se en la confecció dels continguts dels mitjans de què 
disposa.

Els butlletins i revistes locals continuen essent el mitjà més accessible, efectiu i esperat per part del conjunt 
de la població dels municipis en general. Aquesta gran receptivitat ha de ser corresposta disposant 
d’aquest mitjà amb el màxim desplegament de continguts adreçats a la població local.

D’altra banda, l’Ajuntament ha de promoure un web del municipi que sigui un portal actiu d’informació, 
comunicació i participació tant per les persones que hi viuen com per aquelles que, per raons laborals o de 
lleure, podrien interessar-se pel municipi.

Per aquest motiu es proposa la següent actuació:

a) Revisió  i ampliació dels mitjans de comunicació locals i dels seus continguts, segons dèficits i 
oportunitats detectades.

b) Promoure la col·laboració de la població i de les activitats econòmiques dels municipis en la millora dels 
mitjans de comunicació i divulgació.

c) Actualitzar els continguts del web municipal segons la demanda potencial.

Els mitjans d’informació locals han d’assegurar informacions bàsiques sobre l’esdevenir del municipi i, en 
aquest sentit, divulgar la celebració dels plens municipals cares a l’assistència i seguiment dels continguts 
debatuts. En aquesta línia també s’ha de valorar la possibilitat que entitats i/o particulars puguin presentar 
esmenes al ple municipal i que els pressupostos municipals siguin participatius.

D’altra banda, el mòdul de tramitació municipal e-TRAM del Consorci d'Administració Oberta de Catalunya 
posa a l’abast dels ajuntaments un servei de tràmits per internet (www.aocat.net) que pot ser d’interès per 
facilitar a la població els tràmits administratius.

Finalment posar de manifest que la Diputació de Girona ofereix un servei de participació ciutadana 
mitjançant un programa de formació durant l’any 2008 adreçat a càrrecs electes i tècnics dels Ajuntaments i

Projectes i campanyes d'implicació d'agents econòmics i socialsTipus d'acció

Municipi

Línia estratègica 6. Potenciació dels canals de comunicació i participació

Programa

6.1. REFORÇAR ELS CANALS D’INFORMACIÓ I FOMENTAR LA 
PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Acció

Accions relacionades 6.2, 6.3.

Proposta Fòrum

Agrupació de municipis

Àmbit geogràfic

Àmbit temàtic Altres
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Consells Comarcals per tal d’implicar i responsabilitzar a la ciutadania en la gestió pública.

Aquest programa de formació inclou una sèrie de jornades i seminaris dedicats, entre d’altres, a potenciar 
la participació ciutadana, cercar nous models, metodologies i fórmules de participació, així com establir 
mecanismes de coordinació i treball en xarxa entre els municipis.

Grau de prioritat Alta

Termini d'implantació Curt Període d'execució Continuat

Entitat responsable-promotor AJ

Altres organismes implicats Agents socials i econòmics

Fonts de finançament AJ, Consorci Administració Oberta de Catalunya

Cost inversió (€) Organitzatiu i/o tècnic

Estat d'execució Acció iniciada
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Objectiu

Assegurar l’accés de l’Agenda 21 a la població del municipi i establir els mecanismes de seguiment en 
l’execució del Pla d’Acció Local

Territori i medi ambient Econòmic Sociocultural

Descripció

A través dels mitjans de comunicació locals més directes i efectius, s’informarà als ciutadans del municipi 
de com poder obtenir tots els documents públics elaborats en el marc de l'Agenda 21 i, en especial, la 
Memòria descriptiva, la Diagnosi estratègica i el Pla d'Acció Local.

Per aquesta finalitat, l'Ajuntament assegurarà un accés digital a través de la seva pàgina web i tindrà una 
còpia en format paper de tots els documents de l'Agenda 21 a disposició del públic.

En relació al seguiment de les accions que configuren el Pla d'Acció Local, l'Ajuntament assignarà un/a 
responsable que vetllarà per la implantació de les accions en el municipi i, paral·lelament, promourà la 
formació d’una comissió de seguiment integrada per veïns del municipi que contribueixin en la tasca de 
vetllar per la continuïtat del PALS.

El balanç que periòdicament efectuï aquesta comissió de seguiment serà tramesa als mitjans de 
comunicació locals a fi d’assegurar-ne el coneixement entre la població

Grau de prioritat Alta

Termini d'implantació Curt Període d'execució

Entitat responsable-promotor AJ

Altres organismes implicats Agents socials i econòmics

Fonts de finançament AJ

Cost inversió (€) Organitzatiu i/o tècnic

Estat d'execució Acció no iniciada

Projectes i campanyes d'implicació d'agents econòmics i socialsTipus d'acció

Municipi

Línia estratègica 6. Potenciació dels canals de comunicació i participació

Programa

6.2. DIVULGAR I FER EL SEGUIMENT DE L’AGENDA 21 DEL MUNICIPIAcció

Accions relacionades 6.1.

Proposta Fòrum

Agrupació de municipis

Àmbit geogràfic

Àmbit temàtic Altres
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Objectiu

Execució dels projectes de telefonia, banda ampla i TDT previstos

Territori i medi ambient Econòmic Sociocultural

Descripció

El govern català està portant a terme el projecte Banda Ampla Rural (BAR). El BAR és un projecte 
adjudicat a l’empresa Iberbanda S.A. pel Departament d'Innovació, Universitat i Empresa, a través de la 
Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya. El 
desplegament del projecte BAR es pot consultar a l’adreça www.gencat.cat/societatdelainformacio.

Fins ara el projecte de Banda Ampla Rural s’havia destinat a donar cobertura, en dues fases, a poblacions 
de més de 100 habitants i als caps de municipi que no disposaven d'ADSL. Aquest projecte va ser adjudicat
al mes de març de 2006 i la finalització del desplegament es preveia per a principis del 2007, però ara amb 
la nova inversió s’ha ampliat la cobertura en 3 noves fases: 

Fase III: cobertura d'Ajuntaments que encara no tenen ADSL, ampliació de la xarxa i adequació de l’oferta.
Fase IV: cobertura a nuclis de més de 50 habitants amb compartició d’infraestructures.
Fase V: cobertura a nuclis de més de 50 habitants amb construcció d’infraestructures.

Altrament, al febrer de 2008, s’ha signat un nou conveni entre el Departament de Governació i Obres 
Públiques amb les principals companyies de telefonia per donar cobertura a les zones rurals (telefonia 
mòbil, banda ampla i TDT) en un termini màxim per al 2010. Caldrà doncs, vetllar perquè aquests terminis 
es compleixin.

L'Ajuntament vetllarà perquè el projecte s’executi en els terminis establerts. En cas contrari o per a 
qualsevol altre qüestió s'establirà contacte amb l’empresa Iberbanda per efectuar les consultes o sol·licituds
pertinents.

Grau de prioritat Alta

Termini d'implantació Curt Període d'execució >1 any

Entitat responsable-promotor Empresa Iberbanda S.A.

Altres organismes implicats

Fonts de finançament DURSI

Cost inversió (€) 10 milions (17 comarques del projecte BAR)

Estat d'execució Acció en curs

Projectes executiusTipus d'acció

Municipi

Línia estratègica 6. Potenciació dels canals de comunicació i participació

Programa

6.3. GARANTIR L’ACCÉS I FUNCIONAMENT ÒPTIM DE LES NOVES 
TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ

Acció

Accions relacionades

Proposta Fòrum

Agrupació de municipis

Àmbit geogràfic

Àmbit temàtic Altres
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5. Annexos 
 
Annexos relatius a les Bases per a l’establiment de les Agendes 21 Locals  
(capítol 2): 
 

- La Carta d’Aalborg 

- La Carta de Lisboa 

- La Declaració de Calvià 

- La Declaració de Manresa  

- La Declaració de Hannover  

- La Declaració de Johannesburg  

- La Declaració de Mataró 

- La Declaració de Vilafranca 

- La Declaració de Girona  



 



 

 

La Carta d’Aalborg 
(tal com fou aprovada pels participants a laI Conferència Europea sobre Ciutats i Viles Sostenibles a Aalborg, Dinamarca, el 27 

de maig de 1994) 

Part 1  

Declaració de consens: Ciutats i Viles Europees cap a la Sostenibilitat  

1.1 El paper de les ciutats i viles europees 

Nosaltres, ciutats i viles europees, signants d’aquesta carta, declarem que en el decurs de la història,
les nostres ciutats han existit dins d’imperis, estats nació, i règims diversos i els han sobreviscut com a
centres de vida social, sustentadores de les nostres economies, i guardianes de la cultura, el patrimoni
i la i estats. Les ciutats han estat els centres de la indústria, les arts, el comerç, l’educació i el tradició.
Juntament amb les famílies i els barris, les ciutats han estat els elements bàsics de les nostres
societats govern. 

Entenem que el nostre actual estil de vida urbà, en particular els nostres models de divisió del treball i 
de les funcions, l’ús de la terra, el transport, la producció industrial, l’agricultura, el consum i les
activitats de lleure i, per tant, el nostre nivell de vida, ens fan essencialment responsables de molts
problemes ambientals als quals s’enfronta la humanitat. Això és particularment rellevant si tenim en
compte que el 80% de la població d’Europa viu en àrees urbanes.  

Hem après que els nivells actuals de consum de recursos als països industrialitzats no es poden
aconseguir per a tota la població que hi viu actualment, i encara menys per a les generacions futures,
sense destruir els béns naturals. 

Estem convençuts que la vida humana sostenible en aquest planeta no es pot aconseguir sense
comunitats locals sostenibles. El govern local és proper al lloc on es perceben els problemes
ambientals i el més proper als ciutadans i comparteix responsabilitats amb els governs a tots els
nivells per al benestar de la humanitat i la natura. Per tant, les ciutats i viles són peces clau en el 
procés de canviar els estils de vida, de producció, de consum i de models espacials. 

1.2 La noció i els principis de la sostenibilitat 

Nosaltres, ciutats i viles, comprenem que la idea de desenvolupament sostenible ens ajuda a
fonamentar el nostre nivell de vida sobre la capacitat de sosteniment de la natura. Busquem
aconseguir justícia social, economies sostenibles i sostenibilitat ambiental. La justícia social
necessàriament haurà de basar-se en la igualtat i la sostenibilitat econòmica, que requereix 
sostenibilitat ambiental. 

La sostenibilitat ambiental significa el manteniment dels béns naturals. Ens exigeix que el ritme amb
què consumim matèries renovables, aigua i recursos energètics no superi el ritme amb què els
sistemes naturals les poden recuperar, i que el ritme amb què consumim recursos no renovables no
excedeixi el ritme amb què els recursos renovables sostenibles els substitueixen.  

La sostenibilitat ambiental també significa que el ritme d’emissió de contaminants no excedeixi la
capacitat de l’aire, l’aigua i el sòl per absorbir-los i processar-los. 



 

Encara més, la sostenibilitat ambiental comporta el manteniment de la biodiversitat; la salut humana;
així com la qualitat de l’aire, l’aigua i el sòl a uns estàndards suficients per mantenir en tot moment la 
vida humana i el benestar, així com la vida animal i vegetal. 

1.3 Estratègies locals cap a la sostenibilitat  

Estem convençuts que la ciutat o vila és la unitat més gran capaç de dirigir inicialment els molts
desequilibris urbans arquitectònics, socials, econòmics, polítics, de recursos naturals i ambientals que
fan malbé el nostre món modern i alhora l’escala més petita en la qual es poden resoldre
significativament els problemes d’una forma integrada, holística i sostenible. Com que cada ciutat és 
diferent, hem de trobar els nostres camins particulars cap a la sostenibilitat. Integrarem els principis de
la sostenibilitat en totes les nostres polítiques i farem de les respectives forces de les nostres ciutats i
viles la base d’estratègies localment adequades. 

1.4 La sostenibilitat com a procés creatiu, local i de recerca d’equilibri  

Nosaltres, ciutats i viles, reconeixem que la sostenibilitat no és ni una imatge ni un estat inalterable,
sinó un procés creatiu, local i de recerca d’equilibri, que s’estén a totes les àrees de presa de 
decisions locals. Proporciona una retroalimentació contínua en la gestió de la ciutat o vila indicant les
activitats que estan conduint l’ecosistema urbà cap a l’equilibri i les que ho fan cap al desequilibri.
Establint la gestió d’una ciutat al voltant de la informació recollida durant aquest procés, s’entén que la
ciutat funcioni com un tot orgànic i que es facin evidents els efectes de totes les activitats
significatives. Mitjançant aquest procés la ciutat i els seus ciutadans poden prendre decisions 
informades. Mitjançant un procés de gestió basat en la sostenibilitat, es poden prendre decisions que
no només representin els interessos dels actuals grups socials sinó també els de les generacions
futures.  

1.5 Resolució de problemes mitjançant negociació expansiva 

Nosaltres, ciutats i viles, reconeixem que una ciutat o vila no es pot permetre exportar els problemes
cap al medi ambient veí o cap al futur. Per tant, cal que qualsevol problema o desequilibri que es
produeixi a la ciutat s’adreci dins del seu propi nivell o bé que sigui absorbit per alguna entitat més
gran a nivell regional o nacional. Aquest és el principi de la resolució de problemes mitjançant la
negociació expansiva. La implementació d’aquest principi donarà una gran llibertat a cada ciutat o vila 
per definir la naturalesa de les seves activitats.  

1.6 Economia urbana cap a la sostenibilitat  

Nosaltres, ciutats i viles, comprenem que el factor limitador del desenvolupament econòmic de les
nostres ciutats i viles ha esdevingut els béns naturals, tal com l’atmosfera, el sòl, l’aigua i els boscos.
Per tant, hem d’invertir en aquests béns.  

En ordre de prioritat això requereix:  
1. invertir en la conservació dels béns naturals que encara existeixen, com ara aigües subterrànies, 
sòl, hàbitats per a espècies rares;  
2. encoratjar el creixement dels béns naturals mitjançant la reducció del nostre nivell actual 
d’explotació, com ara els d’energies no renovables;  
3. invertir per alleugerir la pressió sobre els béns naturals mitjançant l’expansió de béns naturals 
cultivats, com ara parcs per a l’esbarjo dins la ciutat per alleugerir la pressió sobre els boscos 
naturals; 



 

4. incrementar l’eficiència de la utilització final dels productes, com ara edificis energèticament 
eficients o transport urbà no perjudicial per al medi ambient. 

1.7 Igualtat social per a la sostenibilitat urbana  

Nosaltres, ciutats i viles, som conscients que els pobres són afectats més negativament pels
problemes ambientals (com ara soroll i contaminació atmosfèrica del trànsit, manca de comoditats,
habitatges insalubres, falta d’espais oberts) i són menys capaços de resoldre’ls. Una distribució
desigual de la salut provoca un comportament insostenible i el fa més difícil de canviar. Intentem
integrar les necessitats bàsiques de la gent, així com els programes sanitaris, d’ocupació i d’habitatge
dins la protecció ambiental. Desitgem aprendre d’experiències inicials d’estils de vida sostenibles, de
manera que puguem treballar cap a una millora de la qualitat dels estils de vida dels ciutadans més 
que no pas simplement maximitzar el consum.  

Intentarem crear llocs de treball que contribueixin a la sostenibilitat de la comunitat i redueixin, així,
l’atur. A l’hora de mirar d’atraure o crear llocs de treball, valorarem els efectes de qualsevol oportunitat
de treball en termes de sostenibilitat per tal d’encoratjar la creació de llocs de treball de llarg termini i
productes de llarga vida d’acord amb els principis de la sostenibilitat.  

1.8 Models sostenibles d’utilització de la terra  

Nosaltres, ciutats i viles, reconeixem la importància de la utilització efectiva de la terra i del
desenvolupament de polítiques de planificació per part de les nostres autoritats locals que englobin la
valoració ambiental estratègica de tots els plans. Hauríem d’aprofitar-nos de l’abast per oferir un 
transport públic i una energia tan eficients i efectius com fos possible, tot mantenint l’escala humana
de desenvolupament. Tant a l’hora de dur a terme programes de renovació urbana en els centres 
urbans com de planificar nous suburbis, busquem una barreja de funcions per tal de reduir la
necessitat de mobilitat. Les nocions d’interdependència regional igualitària ens haurien de permetre
equilibrar els fluxos entre la ciutat i el camp i impedir que les ciutats actuessin com a simples
explotadors dels recursos de les àrees veïnes.  

1.9 Models sostenibles de mobilitat urbana  

Nosaltres, ciutats i viles, ens esforçarem a millorar l’accessibilitat i donarem suport a l’assistència 
social i als sistemes de vida urbans amb menys transport. Sabem que és imperatiu per a una ciutat
sostenible reduir la mobilitat forçada i aturar la promoció i el suport de l’ús innecessari de vehicles
motoritzats. Donarem prioritat als mitjans de transport ecològicament raonables (especialment 
caminar, anar amb bicicleta, transport públic) i fer de la combinació d’aquests mitjans el centre dels
nostres esforços de planificació. Els mitjans de transport urbà individuals motoritzats haurien de tenir
la funció subsidiària de facilitar l’accés als serveis locals i de mantenir l’activitat econòmica de la ciutat.

 1.10 Responsabilitat sobre el clima global  

Nosaltres, ciutats i viles, comprenem que els riscos plantejats als ambients naturals i artificials i a les 
generacions humanes futures per l’escalfament global requereixen una resposta suficient per
estabilitzar i posteriorment reduir al més aviat possible les emissions a l’atmosfera de gasos causants
de l’efecte hivernacle. És igualment important protegir els recursos globals de la biomassa, com ara 
els boscos i el fitoplàncton, que tenen un paper essencial en el cicle del carbó terrestre. La disminució
de les emissions de combustibles fòssils requerirà polítiques i iniciatives basades en una comprensió
detallada de les alternatives i del medi ambient urbà com a sistema energètic. Les úniques alternatives
sostenibles són les fonts d’energia renovable. 



 

1.11 Prevenció de l’emmetzinament dels ecosistemes 

Nosaltres, ciutats i viles, som conscients que cada vegada més i més substàncies tòxiques i 
perjudicials són alliberades a l’aire, a l’aigua, al terra, als aliments i, per tant, estan esdevenint una
amenaça creixent per a la salut humana i els ecosistemes. Farem tots els esforços per assegurar que
la contaminació addicional sigui aturada i previnguda en el seu origen. 

1.12 Autogovern local com a precondició  

Nosaltres, ciutats i viles, confiem que tenim la força, el coneixement i el potencial creatiu per
desenvolupar estils de vida sostenibles i per dissenyar i gestionar les nostres ciutats cap a la 
sostenibilitat. Com a representants de les nostres comunitats elegits democràticament, estem
preparats per prendre la responsabilitat de la tasca de reorganització de les nostres ciutats i viles per a
la sostenibilitat. El grau fins al qual ciutats i viles són capaces de posar-se a l’alçada d’aquest repte 
depèn dels drets concedits a l’autogovern local, d’acord amb el principi de subsidiarietat. És essencial
que es deixin prou poders a nivell local i que les autoritats locals disposin d’una base financera sòlida.

 1.13 Els ciutadans com a actors clau i el compromís de la comunitat  

Nosaltres, ciutats i viles, prometem complir el mandat que es dóna a l’Agenda 21, el document clau
aprovat a la Cimera de la Terra a Rio de Janeiro, per treballar amb tots els sectors de la nostra 
comunitat –ciutadans, empreses, grups d’interès- a l’hora de desenvolupar els nostres plans de 
l’Agenda 21 Local. Reconeixem la crida a la responsabilitat per compartir amb tots els sectors de la
comunitat la implementació del programa, realitzada en el Cinquè Programa de la Unió Europea sobre
política i acció en relació al medi ambient i al desenvolupament sostenible, "Cap a la Sostenibilitat".
Per tant, basarem el nostre treball en la cooperació entre tots els grups involucrats. Assegurarem que 
tots els ciutadans i grups interessats tinguin accés a la informació i puguin participar en els processos
locals de presa de decisions. Buscarem oportunitats per a l’educació i formació en la sostenibilitat, no
només per a la població en general, sinó per als representants elegits i també per als directius dels
governs locals. 

 1.14 Instruments i eines per a la gestió urbana cap a la sostenibilitat  

Nosaltres, ciutats i viles, prometem utilitzar els instruments i eines polítics i tècnics per a un 
enfocament ecosistèmic de la gestió urbana. Traurem profit d’un ampli ventall d’instruments, incloent-
hi aquells per a la recollida i el processament de dades ambientals; planificació ambiental; instruments
de regulació, econòmics i de comunicació, com ara directrius, impostos i quotes; i mecanismes per
augmentar el coneixement incloent-hi la participació pública. Intentarem establir nous sistemes
d’elaboració de pressupostos ambientals que permetin una gestió dels nostres recursos naturals tan 
econòmica com els nostres recursos artificials, "diner".  

Sabem que hem de basar els nostres esforços per elaborar i controlar polítiques, en particular els
nostres sistemes de seguiment, auditoria, avaluació d’impacte, comptabilitat, equilibri i informació 
ambiental sobre diferents tipus d’indicadors, incloent-hi els de qualitat ambiental urbana, fluxos 
urbans, models urbans i, en especial, indicadors de sostenibilitat d’un sistema urbà. 

Nosaltres, ciutats i viles, reconeixem que a diverses ciutats d’arreu d’Europa ja s’han aplicat amb èxit
un complet ventall de polítiques i activitats que duen a conseqüències ecològiques positives. No
obstant això, malgrat que aquests instruments són eines valuoses per reduir el ritme i la pressió de la 
insostenibilitat, per ells mateixos no inverteixen la direcció insostenible de la societat. Encara més,



 

amb aquesta forta base ecològica ja existent, les ciutats estan en una posició excel·lent per donar el
pas definitiu d’integrar aquestes polítiques i activitats dins del procés de govern per gestionar les
economies urbanes locals mitjançant un procés extensiu de sostenibilitat. En aquest procés estem
cridats a desenvolupar les nostres pròpies estratègies, comprovar-les a la pràctica i compartir les 
nostres experiències.  

 

Part 2 La Campanya Europea de Ciutats i Viles Sostenibles 

Nosaltres, ciutats i viles europees, signants d’aquesta carta, avançarem conjuntament cap a la 
sostenibilitat en un procés d’aprenentatge de les experiències i dels exemples locals d’èxit. 
Encoratjarem els altres a establir plans d’acció local a llarg termini (Agendes 21 Locals), enfortint així 
la cooperació entre autoritats, i relacionant aquest procés amb les accions de la Unió Europea dins del 
camp del medi ambient urbà.  

Nosaltres, mitjançant aquest document, iniciem La Campanya Europea de Ciutats i Viles 
Sostenibles per encoratjar i donar suport a les ciutats i viles en el treball cap a la sostenibilitat. La fase 
inicial d’aquesta Campanya tindrà un període de dos anys, després dels quals es valoraran els 
avenços en una Segona Conferència Europea sobre Ciutats i Viles Sostenibles, que tindrà lloc el 1996. 

Invitem totes les autoritats locals, ja sigui ciutat, vila o districte, i qualsevol xarxa europea d’autoritats 
locals a unir-se a la Campanya tot adoptant i signant aquesta Carta.  

Demanem a totes les xarxes més importants d’autoritats locals d’Europa que es comprometin a dur a 
terme la coordinació d’aquesta Campanya. S’establirà un Comitè de Coordinació de representants 
d’aquestes xarxes. Es prendran acords especials pel que fa a les autoritats locals que no pertanyin a 
cap xarxa.  

Preveiem que les principals activitats de la Campanya siguin:  
• facilitar el suport mutu entre ciutats i viles europees en el disseny, desenvolupament i 

implementació de polítiques cap a la sostenibilitat;  
• recollir i difondre informació sobre bons exemples a nivell local;  
• promocionar el principi de sostenibilitat en altres autoritats locals;  
• aconseguir més signataris de la Carta;  
• organitzar un "Premi Ciutat Sostenible" anual;  
• formular recomanacions polítiques a la Comissió Europea;  
• proporcionar aportacions per als informes de Ciutats Sostenibles del Grup d’Experts de Medi 

Ambient Urbà;  
• donar suport als polítics locals en la implementació de recomanacions adequades i de legislació de 

la Unió Europea;  
• editar un butlletí informatiu de la Campanya. 

Aquestes activitats requeriran establir una Coordinació de la Campanya.  

Invitarem altres organismes a donar suport actiu a la Campanya.  
 
 
 



 

Part 3 Dedicació als Processos Agenda 21 Local: Plans d’Acció Local cap a la Sostenibilitat  

Nosaltres, ciutats i viles europees, signants d’aquesta Carta, prometem, en signar aquesta Carta i en 
unir-nos a la Campanya Europea de Ciutats i Viles Sostenibles, que intentarem aconseguir un consens 
dins de la nostra comunitat sobre una Agenda 21 Local cap a la fi de 1996. Aquest consens complirà el 
mandat establert pel Capítol 28 de l’Agenda 21 tal com fou acordat a la Cimera de la Terra a Rio al juny
de 1992. Mitjançant els nostres plans d’acció locals contribuirem a la implementació del Cinquè 
Programa d’Acció Ambiental "Cap a la Sostenibilitat" de la Unió Europea.  

Els processos Agenda 21 Local es desenvoluparan d’acord amb la Part I d’aquesta Carta.  

Proposem que el procés de preparació d’un pla d’acció local inclogui les següents etapes:  
• reconeixement dels marcs de finançament i de planificació existents, així com altres plans i 

programes;  
• identificació sistemàtica de problemes i les seves causes, mitjançant àmplies consultes 

públiques;  
• priorització de tasques per dirigir-se cap als problemes identificats;  
• creació d’una imatge per a una comunitat sostenible mitjançant un procés participatiu que 

involucri tots els sectors de la comunitat;  
• consideració i valoració d’opcions estratègiques alternatives;  
• establiment de plans d’acció locals cap a la sostenibilitat a llarg termini, que incloguin objectius 

mesurables;  
• programació de la implementació del pla, incloent-hi la preparació d’una temporització i la 

declaració d’assignació de responsabilitats entre els participants;  
• establiment de sistemes i procediments per controlar i informar sobre la implementació del pla. 

Caldrà revisar si els acords interns de les nostres autoritats locals són adequats i eficients per permetre 
el desenvolupament dels processos Agenda 21 Local, que inclouen plans d’acció locals cap a la 
sostenibilitat a llarg termini. Caldran esforços per millorar la capacitat de l’organització que inclourà la 
revisió dels acords polítics, procediments administratius, treball corporatiu i interdisciplinari, recursos 
humans disponibles i cooperació entre autoritats incloent-hi associacions i xarxes.  

 

Signat a Aalborg,  

Dinamarca, 27 de maig de 1994 
 
 
 



 

 

La Carta de Lisboa  

(subscrita pels participants a la Segona Conferència Europea de Viles i Ciutats Sostenibles celebrada a Lisboa a l’octubre de 
1996) 

 

Introducció  

Un miler de representants d’autoritats locals i regionals d’arreu d’Europa es van reunir a la Segona 
Conferència Europea sobre Ciutats i Viles Sostenibles, a Lisboa, Portugal, del 6 al 8 d’octubre de 
1996. Van conèixer l’estat del procés Agenda 21 Local a 35 països d’Europa i van valorar el progrés 
realitzat des que tingué lloc la Primera Conferència a Aalborg, Dinamarca, al maig de 1994. Van 
intercanviar idees i experiències de pràctica local i van explorar les oportunitats de col·laborar amb 
altres comunitats europees en projectes comuns. Van identificar les necessitats de les autoritats 
locals abordades en els processos Agenda Local i van ajudar a donar forma a la següent fase de la 
Campanya.  

A la Campanya Europea de Ciutats i Viles Sostenibles, iniciada a la Conferència d’Aalborg per 80 
municipalitats europees que signaren la Carta de Ciutats i Viles Europees cap a la Sostenibilitat 
(Carta d’Aalborg), s’hi han unit, durant aquest temps, 250 autoritats locals i regionals. En signar la 
Carta es comprometien a endegar el procés de desenvolupament i assoliment d’un consens entre les 
comunitats locals sobre un pla d’acció a llarg termini cap a la sostenibilitat (Agenda 21 Local). 

La fase inicial de dos anys de la Campanya estava orientada principalment a “fer córrer la veu” sobre 
la sostenibilitat local promocionant la Carta d’Aalborg, induint a més les autoritats locals a signar-la i a 
unir-se a la Campanya, i donant orientació sobre el procés Agenda 21 Local. 

La següent fase presentada a la Conferència de Lisboa estarà enfocada a la implementació dels 
principis establerts en la Carta, iniciant i portant a terme un procés Agenda 21 Local, i implementant el 
pla local de sostenibilitat. Abordant aquesta fase, les autoritats locals europees no només contribuiran 
a la implementació de l’Agenda 21 (Rio, 1992), sinó també a la de l’Agenda Habitat (Istanbul, 1996). 

Per tant, els participants a la Conferència de Lisboa de 1996 van aprovar el següent document titulat 
“Del Paper a la Pràctica”. Es basa en les experiències locals comunicades i discutides als 26 tallers 
de la Conferència, i pren en consideració els principis i recomanacions establerts a la Carta d’Aalborg, 
la “Guia Pas a Pas” de la Junta de Gestió del Govern Local del Regne Unit, l’Informe sobre Ciutats 
Sostenibles del Grup d’Experts de la Comissió Europea sobre Medi Ambient Urbà, i la Guia de 
Planificació de l’Agenda 21 Local del Consell Internacional per a Iniciatives Locals Mediambientals. 

Abordant la següent fase de la Campanya Europea de Ciutats i Viles Sostenibles, els participants en 
aquesta primera conferència europea de governs locals d’acord amb la Conferència Habitat II de les 
Nacions Unides (Istanbul, juny 1996) desitgen contribuir a la implementació de l’Agenda Habitat.  

1. Preparant els governs locals per al procés Agenda 21 Local  

Creiem que l’adopció de la Carta de Ciutats i Viles Europees cap a la Sostenibilitat (Carta d’Aalborg) 
és un dels millors punts de partida per a un procés Agenda 21 Local.  

Ens cal la voluntat política definitiva per posar en marxa un procés Agenda 21 Local.  



 

Identificarem un grup de persones motivades per conduir la iniciativa. Utilitzarem idees, conceptes i 
mandats tal com l’Agenda 21, el Cinquè Programa d’Acció Ambiental de la Unió Europea, la Carta 
d’Aalborg o la Conferència Habitat II de les Nacions Unides com a referència. Establirem un programa 
de treball i una temporització per al procés, tot definint fases amb objectius clars. Mitjançant la 
signatura de la Carta d’Aalborg, ens unirem a la Campanya Europea de Ciutats i Viles Sostenibles i 
considerarem la possibilitat d’unir-nos a qualsevol xarxa d’autoritats locals que pensem que millor 
poden donar consells i suport pràctic sobre gestió i sostenibilitat ambiental.  

Creiem que l’autoritat local hauria de ser el principal impulsor del procés Agenda 21 Local.  

La nostra autoritat local hauria d’abandonar la seva actitud sobirana i adoptar el paper d’impulsora, 
proporcionar l’empenta necessària mentre no hagi estat desenvolupada per altres instàncies, dedicar 
recursos de personal i proporcionar un pressupost, contractar un impulsor i mediador professional, i 
manifestar el seu lideratge però sense dominar el procés.  

Creiem que el procés Agenda 21 Local requereix la implicació de totes les autoritats locals, ja 
sigui una comunitat urbana o una de rural.  

És important una xarxa interna per tal d’involucrar el municipi i l’administració, els directius i els 
funcionaris elegits, tots els departaments i tots els nivells de responsabilitat. És essencial el suport 
del responsable municipal, així com la formació dels representants i els funcionaris elegits sobre 
conceptes de sostenibilitat. És indispensable un enfocament intersectorial, ja que la sostenibilitat 
local està formada per sostenibiliat social, econòmica i ambiental. 

2.Establint estratègies per involucrar la comunitat  

Iniciarem consultes i col·laboracions amb els diversos sectors de la nostra comunitat per tal 
de crear sinèrgia mitjançant la cooperació.  

La consecució d’un consens sobre l’Agenda 21 Local entre tots els sectors i actors de la comunitat no 
és només un requisit de l’Agenda 21 (Rio, 1992), sinó que dóna al pla d’acció a llarg termini la força 
necessària per tenir l’oportunitat de ser implementat. Recomanem crear un fòrum de grups d’interès 
(Fòrum de l’Agenda 21 Local). Establirem col·laboracions per a projectes concrets amb objectius 
clars, i formarem grups de treball dels projectes, grups especials, grups de consulta o taules rodones. 
Esbossarem el procés i cercarem l’acord sobre el procediment, les etapes del procés i els objectius. 
Orientarem els participants amb tacte, però amb resolució al llarg del procés. Definirem els interessos 
particulars de cada partit explícitament i mantindrem el diàleg amb ells per tal d’establir una confiança 
mitjançant l’obertura i la transparència.  

3. Enfocament i planificació de l’Agenda 21 Local  

Intentarem posar ordre en els nostres propis assumptes mitjançant del principi de negociació 
expansiva.  

La nostra comunitat no hauria d’exportar els seus problemes al medi ambient o cap al futur. L’ètica 
del desenvolupament sostenible requereix que seguim el principi de negociació expansiva, que es 
dirigeix cap a la necessitat d’aconseguir un equilibri entre la demanda local i el subministrament a la 
nostra ciutat, i en la mesura que això no sigui possible, entrar en negociacions amb la nostra regió, 
país i continent veïns sobre el repartiment d’oportunitats, càrregues i responsabilitats. Identificarem 
totes les opcions perquè la comunitat aturi o redueixi l’exportació de problemes i comprovarem si les 



 

condicions per utilitzar el medi ambient i el futur són equitatives. Ens comprometem a dur a terme 
auditories socials, econòmiques i ecològiques de la nostra municipalitat per tal d’investigar el seu 
impacte sobre el medi ambient i les generacions futures, i informarem dels resultats. 

Durem a terme una planificació d’accions sistemàtica per passar de l’anàlisi a la pràctica.  

L’Agenda 21 Local és un procés participatiu, que requereix un procediment sistemàtic pas a pas. En 
primer lloc, el Fòrum de l’Agenda 21 Local discutirà i acordarà una filosofia i una visió, que el municipi 
adoptarà després de consultar-ho amb el públic, Identificarem problemes, causes i efectes; 
sol·licitarem al municipi que adopti els objectius; prioritzarem els problemes fent servir la metodologia 
de valoració d’impacte; identificarem alternatives per a l’acció i establirem objectius; crearem 
programes per estudiar els objectius i formalitzarem programes dins d’un pla d’acció; implementarem 
el pla i controlarem l’avanç; avaluarem els resultats i proporcionarem una retroalimentació al procés. 

4. Eines de gestió de sostenibilitat  

Integrarem el desenvolupament ambiental dins el desenvolupament social i econòmic per tal 
de millorar la salut i la qualitat de vida dels nostres ciutadans.  

L’estabilitat i la igualtat social s’han de basar en una economia sostenible, on l’economia es basa en 
la capacitat de la natura, és a dir la sostenibilitat ambiental. La planificació del desenvolupament 
sostenible necessita integrar els aspectes ambientals en els aspectes socials i econòmics i, per tant, 
requereix enfocaments intersectorials per a la planificació i la implementació. Coordinarem el sector 
ambiental amb els altres, en particular l’elaboració de plans socials i econòmics; introduirem un 
procediment de valoració de l’impacte de la sostenibilitat dins dels procediments de negociació per a 
l’autorització de noves empreses i fàbriques; i encoratjarem l’aplicació del sistema comunitari 
d’ecogestió i ecoauditoria (EMAS) per part de les empreses locals.  

Utilitzarem eines avançades per a la gestió de la sostenibilitat.  

Adreçarem la nostra autoritat local cap a la sostenibilitat aplicant una gran varietat de mètodes i eines 
per a la gestió ambiental, econòmica, social i sanitària. Traurem profit dels indicadors de sostenibilitat 
per descriure l’estat present i mesurar els avenços; introduirem l’EMAS i l’adopció de pressupostos 
ambientals i altres mètodes de comptabilitat ecològica, utilitzarem els mètodes d’avaluació de 
l’impacte ambiental i d’avaluació estratègica ambiental, i els estendrem per valorar també impactes 
socials, sanitaris i econòmics.  

5. Conscienciació i educació  

Establirem programes de conscienciació sobre aspectes de desenvolupament sostenible entre 
els nostres ciutadans, grups d’interès, així com entre els polítics i els responsables del govern 
local.  

La conscienciació i l’educació són essencials per aconseguir una comprensió detallada de la 
interrelació entre els aspectes socials, econòmics i ambientals. Cal una formació professional perquè 
els nostres directius puguin aprendre sobre alternatives per a l’acció, bona pràctica, i mètodes i eines 
de gestió. Durem a terme activitats de conscienciació adreçades a tots els grups de la comunitat local, 
i establirem programes d’educació i formació a les guarderies, escoles, universitats i institucions de 
formació d’adults i vocacionals.  

 



 

6. Col·laboració i cooperació entre autoritats  

Aconseguirem més força mitjançant aliances entre diverses autoritats: associacions, xarxes i 
campanyes.  

Crearem associacions amb les municipalitats veïnes per resoldre desequilibris d’acord amb el principi 
de negociació expansiva. Involucrarem els nivells governamentals o administratius superior i inferior 
en totes les iniciatives i programes. Traurem profit de l’impuls que haurem guanyat i de 
l’encoratjament que haurem rebut unint-nos a les xarxes municipals i a les campanyes de l’Agenda 21 
Local.  

Establirem aliances Nord-Sud i Est-Oest per al desenvolupament sostenible.  

Com que les ciutats i viles no són illes, la sostenibilitat local no es pot aconseguir sense tenir cura 
dels impactes globals de la nostra utilització local de recursos, les nostres emissions i la nostra 
exportació d’impactes. Hem d’assumir la responsabilitat dels impactes negatius de les nostres accions 
sobre el medi ambient global i cooperar amb les autoritats locals en els països en vies de 
desenvolupament. Considerarem la col·laboració per al desenvolupament sostenible o acords similars 
de cooperació municipal internacional, establirem esquemes d’assistència bilateral, i explorarem les 
possibilitats d’una implementació conjunta de mesures de protecció del clima, l’aigua, el sòl i la 
biodiversitat.  

Avançarem d’acord amb la Campanya Europea de Ciutats i Viles Sostenibles.  

Amb la Conferència de Lisboa, l’octubre de 1996, la Campanya Europea de Ciutats i Viles 
Sostenibles ha entrat en la seva segona fase, "Del Paper a la Pràctica". Continuarem conduint els 
nostres processos Agenda 21 Local d’acord amb altres autoritats locals europees.  

Demanarem a les associacions i xarxes d’autoritats locals que continuïn donant suport pràctic, 
orientació i formació.  

 

Lisboa, Portugal, 8 d’octubre de 1996  
 



 

 

Declaració de Calvià 
Extreta de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat 

 
Tal com fou aprovada pels participants a la Conferència Internacional sobre Turisme i Desenvolupament 

Sostenible a la Mediterrània, Calvià (Mallorca), 19 d'abril de 1997 

Per invitació del municipi de Calvià (Mallorca), 490 líders polítics, gestors turístics i autoritats locals 
mediterrànies, representants d'empreses turístiques, organitzacions sindicals, representants de 
governs regionals i nacionals, institucions de cooperació pública i privada, Institucions i 
Organitzacions Internacionals, mediterrànies i europees, organitzacions ambientals sense ànim de 
lucre, consultors i instituts d'investigació de 28 països s'han reunit a Calvià del 17 al 19 d'abril de 1997 
per participar en la "Conferència Internacional sobre Turisme Sostenible a la Mediterrània". 

Els participants reconeixem l'esforç i l'assoliment de diversos plans de cooperació de la regió que 
tenen en compte el repte de nous programes i estratègies, tals com els Plans d'Acció de la 
Mediterrània i la Carta del Turisme de la Mediterrània (Casablanca 1993) inclosa en la Declaració 
Euromediterrània de Barcelona (novembre 1995). A nivell mundial, la Cimera de la Terra a Rio de 
Janeiro va generar un moviment global cap el desenvolupament sostenible, involucrant a tots els 
sectors de la societat. Responsabilitat compartida, participació i diàleg són els elements clau del 
Document "Agenda 21". 

Els participants en la Conferència de Calvià reconeixem que els greus desafiaments socials i 
ambientals que afrontarà la Mediterrània abans de l'any 2025 exigeixen modificar les pautes de 
desenvolupament imperants en l'actualitat. La reducció de les desigualtats, la pau i l'estabilitat són 
requisits imprescindibles i a la vegada resultats del desenvolupament sostenible. 

La Conferència de Calvià haurà de ser una fita pel desenvolupament sostenible a la Mediterrània. Es 
crida a considerar els aspectes següents: 

I. EL TURISME, MOTOR DEL DESENVOLUPAMENT A LA MEDITERRÀNIA 

La riquesa del patrimoni natural i cultural de la Mediterrània ha possibilitat que el turisme s'hagi 
convertit en una de les activitats més importants en tota la regió. Ha permès multiplicar la inversió i 
l'ocupació. 

En els Municipis i regions mediterrànies s'ha creat una oferta turística atractiva per un nombre 
creixent de turistes, que els converteix en el primer destí turístic mundial. El turisme és una 
oportunitat, però també pot ser una amenaça si no es gestiona apropiadament. 

II. SITUACIONS DIFERENTS I METES COMUNES 

En els últims 30 anys, el 80% del desenvolupament turístic s'ha concentrat en el Noroccident de la 
Mediterrània. Això planteja dos punts de partida diferents: en les zones més desenvolupades, 
renunciar al creixement ilimitat i rehabilitar el patrimoni natural i edificat. En les zones emergents, 
desenvolupar iniciatives sostenibles que evitin el deteriorament dels seus recursos i garanteixin la 
viabilitat del seu futur. Ambdues situacions exigeixen reformular els models i productes turístics en 
clau de sostenibilitat. 

III. EL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE, REPTE DE FUTUR 



 

La Regió Mediterrània, bressol de grans civilitzacions, ha assolit fites econòmiques importants, però 
també ha deteriorat el seu patrimoni natural i cultural. Els pobles, ciutats i regions mediterrànies 
creiem que un turisme integrat en el desenvolupament sostenible preserva i recupera els nostres 
valors culturals, socials i ambientals. 

Sentim la urgència d'afrontar els desequilibris socials i mediambientals des d'avui mateix. Entenem 
que només podem iniciar el camí cap a la sostenibilitat amb equitat en la nostra regió si tenim en 
compte els límits de la capacitat de càrrega del nostre entorn. Només assegurarem un 
desenvolupament sostenible per a la nostre regió i per a futures generacions si assumim la necessitat 
d'un canvi cultural en relació als nostres moldels de desenvolupament. La sostenibilitat global només 
pot ser assolida per comunitats locals, regionals i estatals sostenibles. 

IV. INTEGREM LA SOSTENIBILITAT EN EL NOSTRE COMPORTAMENT 

Avançar cap a la sostenibilitat exigeix canviar formes de pensar, d'actuar, de produir i de consumir.  

Les autoritats municipals, les empreses i les organitzacions socials són actors clau en aquest procés 
de canvi. 

Els ciutadans mediterranis són, a la vegada, habitants d'una comunitat, electors, empleats i 
consumidors. El desenvolupament sostenible requereix un enfocament integrat, i no un enfocament 
basat en sectors aïllats. El marc més apropiat per la cooperació en el desenvolupament sostenible 
local, amb la voluntat d'una responsabilitat compartida, és el procés d'Agenda Local 21. 

V. PARTICIPEM ACTIVAMENT 

Les autoritats locals són la instància més propera als ciutadans. Per això, són actors clau en la 
solució dels problemes i en la democratització i participació ciutadana. 

Fomentarem i recolzarem campanyes de sensibilització sobre turisme adaptat a les necessitats 
culturals i ambientals de les nostres comunitats i regions. 

Cridem al sector empresarial turístic així com als turistes i als residents perquè recolzin els nostres 
programes i estratègies comunes cap a la sostenibilitat. Touroperadors i agències de viatge tenen la 
responsabilitat d'informar i sensibilitzar als turistes sobre com reduir l'impacte ambiental, social i 
cultural en els llocs de destí. 

Cridem als mitjans de comunicació i a les seves xarxes a recolzar aquests programes comuns 
informant activament en els llocs de procedència i destí. 

VI. INICIEM AGENDES LOCALS 21 

Tenim que implicar-nos en un procés d'Agenda Local 21, amb la finalitat de desenvolupar models de 
gestió local sostenible a llarg plaç, consensuats i amb una visió de futur comú entre tots els sectors de 
la comunitat. Els governs nacionals s'han de comprometre a recolzar aquest procés. 

Crearem i promourem l'ús d'instruments que fomentin la implantació i gestió d'un turisme més 
responsable, tal com: ecoauditories, etiquetes, premis, difusió sobre bones pràctiques, programes de 
capacitació i sistema d'indicadors, seguiment i informació. 

Documentarem i difondrem l'aplicació d'aquests instruments perquè d'altres puguin aprendre de les 
nostres experiències. 



 

VII. IMPULSEM LA COOPERACIÓ 

Ens comprometem a promoure la cooperació i els programes conjunts, molt especialment per 
solidaritat cap a les comunitats locals, regionals i estatals del Sud i l'Est de la Mediterrània. En línia 
amb la convocatòria a l'Acció de les Ciutats Mediterrànies (Roma, novembre 1995), som conscients 
de la força potencial de la cooperació entre governs locals i d'altres sectors de la comunitat, com 
grups de ciutadans, organitzacions no governamentals, centres de formació, sectors artesanals i 
industrials, sindicats i d'altres. Tenim que aspirar a la cooperació quan treballem en direcció a unes 
estructures sostenibles i cap a la conservació dels nostres recursos limitats. Recolzarem l'execució de 
l'Agenda Med 21, així com la participació en la mateixa de tots els actors implicats. El 
desenvolupament i la gestió de projectes de cooperació local i de xarxes necessiten un fort 
compromís pel que fa al coneixement tècnic, la distribució de la informació, les capacitats tècniques i 
polítiques, així com també la creativitat organizacional. Per aquesta raó, insistim davant la Unió 
Europea en cumplir amb el compromís assumit de recolzar a les autoritats locals de la Mediterrània a 
través del MEDA. 

Recolzem els esforços del sector empresarial turístic de contribuir en la promoció del compromís actiu 
del sector empresarial i del transport en la reducció i prevenció de la polució, i els seus esforços en 
cooperar amb autoritats locals en la consecució dels seus programes. 

Cridem a l'articulació i cooperació entre xarxes, organitzacions i col·lectivitats de tots els sectors de 
l'àmbit Euromediterrani. 

 

Calvià, 19 d'abril de 1997 
 
 



 

 

Declaració de Manresa 

Municipis cap a la Sostenibilitat 
 

Extreta de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat 
 

En els anys transcorreguts des de la recuperació de la democràcia, el món local ha estat protagonista 
en el procés de transformació dels nostres pobles i ciutats. En aquest període s´ha aconseguit 
superar dèficits històrics que fan ben diferent la realitat actual de la de fa 20 anys: creació i 
consolidació d’infraestructures bàsiques, dignificació i potenciació de l’espai urbà, extensió i 
generalització de serveis personals, increment de l’eficàcia dels ajuntaments i generació de noves 
oportunitats econòmiques a partir del desenvolupament de les capacitats locals, ... 

Per tant, les condicions són favorables per fixar nous objectius de desenvolupament que incorporin 
els reptes de qualitat i eficiència que la societat actual té plantejats, entre els quals destaquen una 
utilització diferent dels recursos naturals de tota mena (l’aigua, l’energia, el sòl, la biodiversitat, ...) i 
l’assoliment d’un alt nivell de qualitat ambiental i de vida, distribuït de forma equitativa i solidària. És a 
dir, obrir una etapa que ens permeti avançar cap a models de major sostenibilitat.  

Moltes comunitats locals d’arreu del món, i molt especialment a la regió europea, estan 
comprometent-se en processos similars. El balanç del quinquenni transcorregut d’ençà de la Cimera 
de Rio de Janeiro (1992) presenta clarobscurs evidents, però en tot cas permet constatar que la millor 
resposta l’han ofert fins ara els municipis. A Europa, l’adhesió massiva de les autoritats locals a les 
Cartes d’Aalborg (1994) i Lisboa (1996), i a l’Agenda Hàbitat d’Istanbul, l’inici de processos 
d’elaboració i implementació d’Agendes 21 Locals, la posada en marxa d’instruments de concertació 
entre diferents agents i administracions per a la millora territorial i urbana, permeten pensar que és 
precisament a les ciutats i als pobles on pot generar-se l’impuls que fins ara sembla mancar en altres 
instàncies d’àmbit superior. 

Tanmateix, el camí emprès no està lliure d’obstacles, derivats de múltiples factors, entre els quals 
destaquen la insuficiència dels recursos locals disponibles per abordar les reformes que es 
requereixen, la complexitat d’introduir canvis que impliquen noves formes de comportament i la 
migradesa dels instruments amb què comptem per sumar els esforços individuals i integrar la nostra 
acció en escales territorials d’abast més ampli. 

Cal, per tant, crear un entorn més favorable que permeti accelerar la progressió cap a escenaris 
municipals de major sostenibilitat i permeti alhora potenciar les capacitats econòmiques específiques 
dels nostres municipis. 

Aquests dos són els objectius principals que ens proposem. Per assolir-los, els municipis que 
constituïm avui a Manresa la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat adquirim un compromís 
que resumim en els següents punts: 

1.Potenciar el desenvolupament sostenible de les nostres ciutats i pobles, mitjançant l'aplicació 
d'Agendes 21 Locals. 
 
2. Facilitar en les nostres actuacions, en les nostres polítiques i en els processos de presa de 
decisions la interrelació dels aspectes ambientals amb els socials, econòmics i culturals. 
  



 

 
3. Intercanviar experiències i establir contactes sistemàtics entre els tècnics i polítics dels nostres 
municipis i els d’altres xarxes i organitzacions (governamentals i no governamentals) que treballin en 
objectius similars. 
  
4. Fomentar la participació i la implicació dels sectors econòmics i socials en els nostres 
municipis en relació al desenvolupament sostenible. 
  
5. Promoure la recerca conjunta d’oportunitats de finançament i cooperació per desenvolupar 
projectes concrets relacionats amb l’aplicació de les Agendes 21 Locals. 
  
6. Impulsar estratègies i accions que incrementin el pes relatiu de les ciutats, especialment de les 
mitjanes i petites, en el marc autonòmic, estatal i europeu, com a garantia de reequilibri i 
sostenibilitat territorials. 

Aquest compromís és també una proposta que llancem a altres municipis i entitats supralocals. Una 
proposta oberta, que, per ser plenament viable i operativa, demana iniciatives similars a favor del 
desenvolupament sostenible en cada nivell de responsabilitat territorial. 

Demana, per tant, en primer lloc, un marc de referència que abasti el conjunt de Catalunya. 

És per això que, en el moment de constituir la Xarxa, demanem a les institucions nacionals de 
Catalunya, Parlament i Govern de la Generalitat, que s’iniciï l’elaboració i aplicació amb la màxima 
participació possible de la societat civil catalana, de l’Agenda 21 de Catalunya, instrument bàsic per 
progressar cap al desenvolupament sostenible del país. Des de la Xarxa ens oferim a implicar-nos en 
aquest procés i a donar-li el nostre suport actiu. 

 

Manresa, 16 de juliol de 1997 



 

 

La Declaració de Hannover dels principals representants municipals 
d'Europa per al segle XXI  

(subscrita pels participants a la 3ra Conferència Europea de Viles i Ciutats Sostenibles celebrada a Hannover el gener de 2000) 

A. Preàmbul 

Nosaltres, 250 representants municipals de trenta-sis països europeus i regions veïnes, ens hem reunit a 
la Conferència de Hannover 2000 (la Tercera Conferència Europea sobre Ciutats i Pobles Sostenibles)
celebrada del 9 al 12 de febrer de 2000 per avaluar els avenços que hem realitzat perquè les nostres 
ciutats i viles siguin sostenibles i per posar-nos d’acord sobre la direcció que volem prendre per al segle
XXI.  

En signar la Carta de les ciutats i pobles europeus cap a la sostenibilitat (Carta d’Aalborg), ens hem
compromès com a autoritats locals, amb l’Agenda 21 Local i amb altres processos de planificació de
desenvolupament sostenible i ens hem incorporat a la Campanya europea de ciutats i pobles
sostenibles, que fins ara ha estat coordinada pel Consell dels Municipis i Regions d’Europa (CMRE), 
Eurocities, la Xarxa de Ciutats Saludables de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), el Consell
Internacional d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient (ICLEI) i l’Organització de Ciutats Unides (UTO) en
cooperació amb la Comissió Europea i el seu Grup d’Experts sobre Medi Ambient Urbà.  

Sis centes cinquanta autoritats locals i regionals de trenta-dos països de tota Europa s’han compromès 
amb la sostenibilitat local i amb la Campanya tot signant la Carta d’Aalborg. La població representada
per tots els participants de la Campanya supera els cent trenta milions de ciutadans i ciutadanes
d’Europa.  

Ens hem inspirat en el Pla d’acció de Lisboa i ja vam expressar la necessitat d’acció en les declaracions
de Turku, Sofia, Sevilla i l’Haia. El progrés aconseguit des de l’inici de la campanya és considerable i ha
portat molts canvis positius a les nostres ciutats i viles. Els resultats aconseguits fins ara ens encoratgen
a emprendre noves accions per superar els nombrosos reptes a què ens enfrontem.  

B. Principis i valors per a l'acció local cap a la sostenibilitat 

B.1 Ens uneix la responsabilitat de garantir el benestar de les generacions actuals i futures. Per això,
treballem per aconseguir més justícia i igualtat social, contra la pobresa i contra l’exclusió social, així com 
per aconseguir un entorn habitable i saludable. Valorem i respectem les diferències entre cultures, entre
homes i dones, entre religions, races i edats, i reconeixem que contribueixen a la riquesa social de les
nostres ciutats.  

B.2 Estem convençuts que l’economia –entesa com el conjunt d'activitats que transformen els recursos
naturals per convertir-los en béns i serveis que satisfan les necessitats socials i personals- ha de ser 
justa des del punt de vista social i eficient des del punt de vista ecològic, tot evitant el consum 
innecessari de recursos no renovables.  

B.3 Acceptem la responsabilitat compartida d'assolir un desenvolupament sostenible. Volem que els
ciutadans s’impliquin i treballin en col·laboració amb tots els nivells de govern i amb totes les persones 
involucrades en l'àmbit local, incloses les ONGs, per assolir la nostra visió global de manera integrada i
holística.  



 

B.4 Ens uneix la creença comuna que un món en pau és un requisit previ per a qualsevol societat
sostenible.  

 

C. Lideratge municipal 

C.1 Nosaltres, representants municipals, estem obligats a actuar a escala local tenint ben present la
nostra responsabilitat global. Volem ser líders amb visió de futur, valents a l’hora d’enfrontar-nos als 
reptes i responsables de les nostres accions. Aquesta és l’única manera en què podrem gestionar els
canvis que s’esdevindran a un ritme sense precedents. En referència a les oportunitats, els obstacles i
els reptes que hem identificat a l’annex d’aquesta Declaració, hem acordat els compromisos següents.  

C.2 Donem suport a la integració europea per assolir la cohesió social i econòmica tot mantenint els
estàndards socials i ambientals reconeguts. Aquesta és una condició prèvia per aconseguir una
comunitat sostenible i una societat pacífica. Per tant, donem la benvinguda als països candidats a
adherir-se a la Unió Europea i donem suport a la política de cooperació euromediterrània.  

C.3 Ens enfrontem a diversos reptes: pobresa i atur, condicions de treball i d’habitatge inadequades, 
contaminació atmosfèrica, soroll i congestió viària, degradació del sòl i dels hàbitats, i esgotament dels
recursos hídrics. Reconeixem el doble repte al qual han de fer front les ciutats de l’Europa central i
oriental, que a més han de superar enormes problemes heretats del passat. Cal evitar l’adopció cega de
models atractius però insostenibles. L’accés desigual als recursos i al poder durant el període de
transició ha augmentat les diferències socials.  

C.4 Al mateix temps, ens sentim responsables de tot allò que els passi als nostres homòlegs del Sud. 
Volem reforçar la cooperació descentralitzada amb ciutats de països en vies de desenvolupament i, en
particular, amb les de la regió mediterrània.  

C.5 Volem tirar endavant les polítiques locals que redueixin la petjada ecològica de la nostra comunitat. 
No volem que el nostre nivell de vida depengui de l’explotació d’éssers humans i de la natura en altres
regions del planeta. Hem de reaccionar davant de qualsevol acció dels governs locals que vagi en contra 
del nostre objectiu d’evitar possibles danys a les generacions futures. 

C.6 Les àrees clau de la gestió urbana que hem identificat per dirigir-nos cap a la sostenibilitat local són 
les següents: la planificació urbana integrada, el desenvolupament urbà compacte, la rehabilitació 
d’àrees urbanes i industrials deprimides, un menor consum de sòl i altres recursos naturals i una major
eficiència en els seus usos, la gestió de l’energia i dels transport a escala local i la lluita contra l’exclusió
social, l’atur i la pobresa.  

C.7 Tenim esperances sobre les oportunitats que ens ofereixen les noves tecnologies i els conceptes
innovadors per als serveis perquè les nostres ciutats siguin ecològicament més eficients. Hem de ser
conscients del poder que tenim sobre el mercat gràcies a la nostra capacitat adquisitiva i l'hem d'utilitzar
per a orientar el desenvolupament cap a escenaris de major sostenibilitat des del punt de vista social i
ambiental.  

C.8 Ens comprometem a introduir indicadors de sostenibilitat local i, segons aquests indicadors, a 
establir objectius, a fer un seguiment del progrés i a redactar informes sobre les fites assolides. Un
conjunt d’indicadors comuns per a tota Europa, establerts de manera voluntària, podria facilitar la
comparació dels canvis produïts a Europa i el progrés cap a la sostenibilitat. 



 

C.9 Ens comprometem a l’establiment i al desenvolupament posterior de xarxes regionals per a la
promoció del desenvolupament sostenible.  

C.10 Hem d’intentar ajudar les ciutats i els pobles que es trobin en circumstàncies excepcionals, com 
poden ser els desastres naturals i els efectes causats per les guerres.  

C.11 Nosaltres, els representants municipals, estem disposats a enfrontar-nos als reptes que presenta el 
desenvolupament sostenible i considerem que el municipi és l’entitat més adequada per abordar els
problemes de manera integrada. Per tant, cal que es reforci el govern local en molts països i se li haurien
de donar les responsabilitats i els poders apropiats, així com les fonts adequades de finançament. El 
govern local, a canvi, ha d’adoptar nous esquemes de govern, ha de treballar de manera democràtica,
participativa i transparent i ha de lluitar contra qualsevol forma de corrupció. 

D. La nostra crida 

D.1 Nosaltres, representants municipals d’Europa i de les regions veïnes, reunits a Hannover, fem una
crida a la comunitat internacional:  

• perquè es doni més suport a la implementació de l’Agenda 21(document clau de la Cimera de 
la Terra de Rio, de 1992) i de l’Agenda Hàbitat (document clau de la Segona Conferència de 
les Nacions Unides sobre Assentaments Humans, celebrada a Istanbul el 1997) en països que 
encara no s’han compromès amb el desenvolupament sostenible;  

• perquè es deixi de fer dúmping laboral i ambiental mitjançant la incorporació d’estàndards 
socials i ambientals en els acords multilaterals de comerç internacionals, contribuint així a 
l’alleujament de la pobresa;  

• perquè s’eradiqui el deute mitjançant programes de condonació;  

• perquè es fomenti i no s'obstaculitzi l'autonomia del govern local i es doni suport al 
desenvolupament de polítiques locals de medi ambient mitjançant acords multilaterals;  

• perquè es proporcioni el finançament adequat a les institucions financeres internacionals per al 
desenvolupament sostenible; i, sobretot, perquè s’estableixi un fons de desenvolupament 
sostenible urbà dins de la iniciativa financera Global Environment Facility.  

D.2 Nosaltres, representants municipals d’Europa i de les regions veïnes, reunits a Hannover, fem una
crida a les institucions europees i, en particular, al Parlament Europeu, al Consell i a la Comissió:  

• perquè es doni més prioritat al desenvolupament sostenible a escala local, com a base per a 
una societat europea sostenible, i perquè s'assignin responsabilitats per als afers relacionats 
amb el desenvolupament sostenible urbà dins de l’estructura de la Comissió;  

• perquè es doni prioritat a l’adopció del marc de cooperació per al suport a la Campanya 
europea de ciutats i pobles sostenibles, perquè es proporcioni un marc financer més generós 
del que proposa la Comissió i perquè s’estengui la seva aplicabilitat a més països de regions 
veïnes;  

• perquè s’incorporin consideracions socials i ambientals en les polítiques de mercat intern, en la 
legislació rellevant i en els programes i sistemes de finançament;  

• perquè es fomenti i es garanteixi l’autogovern local a tots els països europeus i es respecti el 
principi de subsidiarietat en totes les accions de la Comunitat Europea;  

• perquè es desenvolupi, juntament amb les xarxes i associacions de govern local, una cultura 
de col·laboració entre la Comissió Europea, d’una banda, i les autoritats locals i les seves 



 

associacions, de l’altra, amb la qual cosa quedaria reflectit el principi de subsidiarietat;  

• perquè es concedeixin subsidis i ajudes, especialment en el marc dels Fons Estructurals, a les 
autoritats locals i regionals amb la condició que compleixin els criteris de sostenibilitat. 

• perquè es doni un suport més efectiu als esforços per adaptar-se a la legislació de la Unió 
Europea que estan fent les autoritats locals dels països de l’Europa central i oriental i dels 
països del mediterrani que no pertanyen a la Unió; haurien de ser recompensades per les 
bones iniciatives, la creativitat, la innovació i el progrés substancial cap al compliment de la 
legislació europea;  

• perquè es cooperi amb els governs locals, provincials i nacionals pel què fa a l’establiment d’un 
marc coherent per a la sostenibilitat del medi ambient en tots els aspectes;  

• perquè es doni suport i es col·labori amb la Campanya europea de ciutats i pobles sostenibles, 
que està coordinada per associacions i xarxes d’autoritats locals en cooperació amb la 
Comissió Europea i el seu Grup d’Experts sobre Medi Ambient Urbà; 

• perquè es creï una taxa sobre l’energia - i s’eliminin els subsidis al transport aeri- com a 
instrument clau per internalitzar els costos socials i ambientals de l’ús d’energia i per crear un 
incentiu per a l’ús sostenible i eficaç de l’energia;  

• perquè es doni suport a la cooperació regional i municipal a escala internacional dirigida cap a 
la sostenibilitat i l’intercanvi de bones pràctiques;  

• perquè es doni suport a una campanya publicitària sobre la sostenibilitat de gran difusió en 
cooperació amb tots els actors implicats;  

• perquè es doni suport al món local en els seus esforços per acomplir i aplicar la legislació de la 
Unió Europea que té un impacte sobre el desenvolupament sostenible de les ciutats i pobles.  

D.3 Nosaltres, representants municipals d’Europa i de les regions veïnes, reunits a Hannover, fem una
crida als governs nacionals:  

• perquè es creïn marcs polítics que donin suport al desenvolupament sostenible a escala local i, 
en particular, perquè es doni suport a l’Agenda 21 i l’Agenda Hàbitat en països que encara no 
s’han compromès amb el desenvolupament sostenible;  

• perquè es doni suport a les campanyes nacionals pel desenvolupament sostenible i l’Agenda 
21 local;  

• perquè es concedeixin subsidis i ajudes a les autoritats regionals i locals, sobretot en els àmbits 
de renovació i el desenvolupament urbà i de transport, sempre amb la condició que es 
compleixin els criteris de sostenibilitat;  

• perquè es doni el vist-i-plau a una taxa d’energia per a tota Europa, que exclogui, però, les 
energies renovables i l’energia produïda en processos de cogeneració;  

• perquè es reconeguin les ciutats i les regions com a col·laboradors vàlids per a projectes de 
desenvolupament internacional dirigits cap a la sostenibilitat.  

• D.4 Nosaltres, representants municipals d’Europa i de les regions veïnes, reunits a Hannover, 
fem una crida a altres representants locals de les nostres regions:  

• perquè signin la Carta de les ciutats i pobles europeus cap a la sostenibilitat (la Carta 
d’Aalborg) i perquè s’adhereixin a la Campanya europea de ciutats i pobles sostenibles;  

• perquè es comprometin amb el desenvolupament i la implementació de plans d’acció per a la 
salut i de plans de desenvolupament sostenible (Agenda 21 local) que es guiïn, entre d’altres, 



 

pel Pla d’acció de Lisboa;  

• perquè donin suport a aquesta Declaració de Hannover dels principals representants 
municipals d’Europa per al segle XXI;  

• perquè s’assumeixi la responsabilitat per l’ús de recursos naturals i per la qualitat ambiental de 
manera local i perquè s’introdueixin sistemes de gestió per a la sostenibilitat local i per a la 
millora ambiental com ara la comptabilitat ambiental (Environmental Budgeting) i el Sistema 
europeu d’Ecogestió i Ecoauditoria (EMAS); perquè tinguin "casa seva" en ordre tot introduint 
polítiques de compra de productes i serveis ecològics.  

D.5 Nosaltres, representants municipals d’Europa i de les regions veïnes, reunits a Hannover, fem una
crida als interessats en el procés de l’Agenda 21 local perquè donin suport a la Campanya europea de
ciutats i pobles sostenibles i a les associacions i xarxes que la coordinen;  

• perquè es comprometin amb les activitats de sostenibilitat local i amb la Campanya;  

• perquè facin que el seu poble, ciutat o comarca participi en la Campanya si encara no ha signat 
la Carta d’Aalborg;  

• perquè, com a institucions educatives o de recerca, proporcionin la informació i els mètodes 
necessaris a tots els actors del procés de l’Agenda 21 local. 

D.6 Nosaltres, representants municipals d’Europa i de les regions veïnes, reunits a Hannover, fem una
crida als líders i a les persones que tenen capacitat de decisió en els sectors dels negocis i les finances: 

• perquè entenguin que les perspectives d’augmentar beneficis i el valor de les accions poden 
estar en un gran perill si no es garanteix el desenvolupament sostenible de les ciutats i el 
benestar dels ciutadans com a consumidors;  

• perquè participin activament als processos de l’Agenda 21 local i contribueixin, d'aquesta 
manera, a la construcció de comunitats sostenibles;  

• perquè introdueixin consideracions ambientals, sanitàries, de seguretat i de risc en les seves 
estratègies corporatives;  

• perquè participin en el creixent mercat de productes i serveis sostenibles i es puguin beneficiar 
de les oportunitats que aquests mercats oferiran als primers agents que hi actuïn. 

 

Hannover, 11 de febrer de 2000 



 

 

La Declaració de Johannesburg sobre desenvolupament 
sostenible 

Des dels nostres orígens cap al futur 

1. Nosaltres, representants dels pobles del món, reunits a la Cimera Mundial sobre 
Desenvolupament Sostenible celebrada a Johannesburg, República de Sud-àfrica, del 2 al 4 de 
setembre de 2002, reafirmen el nostre compromís envers el desenvolupament sostenible. 

2. Ens comprometem a construir una societat global humana, equitativa i humanitària, conscient 
de la necessitat que tothom té dret a gaudir de la dignitat humana. 

3. A l’inici d’aquesta Cimera, els infants d’arreu del món se’ns van adreçar amb simplicitat, però 
claredat, per reivindicar que el futur els pertany i ens van desafiar a garantir-los que, mitjançant 
les nostres accions, podran heretar un món lliure de la indignitat i la indecència ocasionades per 
la pobresa, la degradació ambiental i els models de desenvolupament insostenible. 

4. Com a part de la nostra resposta a aquests infants, els quals sens dubte representen el nostre 
futur col·lectiu, tots nosaltres, des de qualsevol racó del món, formats per diferents experiències 
vitals, ens unim i ens movem per un profund sentiment que ens porta a crear amb urgència un 
món nou i més esperançador. 

5. Així doncs, assumim la responsabilitat col·lectiva de millorar i consolidar els pilars 
interdependents i de reforç mutu del desenvolupament sostenible: el desenvolupament econòmic, 
el desenvolupament social i la protecció del medi ambient, tant a escala local com nacional, 
regional i mundial. 

6. Des d’aquest Continent, Bressol de la Humanitat, declarem, per mitjà del Pla d’aplicació i 
d’aquesta Declaració, la responsabilitat envers cada un de nosaltres, envers l’àmplia comunitat de 
vida i envers els nostres fills. 

7. Conscients que la humanitat es troba en un moment decisiu, ens hem unit, amb un objectiu 
comú, perquè mitjançant el nostre esforç siguem capaços de respondre positivament a la 
necessitat d’idear un pla pràctic i visible que ens permeti materialitzar l’eradicació de la pobresa i 
el desenvolupament humà. 

Des d’Estocolm, passant per Rio de Janeiro, fins a Johannesburg 

8. Trenta anys enrere, a Estocolm, ens vam avenir a la urgent necessitat de reaccionar davant del 
problema que planteja el deteriorament ambiental. Ara fa deu anys, a la Conferència de les 
Nacions Unides sobre Medi Ambient i Desenvolupament, celebrada a Rio de Janeiro, vam 
coincidir en afirmar que la protecció del medi ambient i el desenvolupament socioeconòmic, són 
fonamentals per al desenvolupament sostenible, d’acord amb els Principis de Rio. Per tald’assolir 
aquest desenvolupament, vam adoptar el programa global Agenda 21 i ens vam adherir a la 
Declaració de Rio, i ara reafirmem el nostre compromís. La Cimera de Rio va representar una fita 
molt significativa que va establir noves prioritats pel que fa al desenvolupament sostenible. 

9. Entre les cimeres de Rio i Johannesburg, les nacions del món es van reunir en diverses 
conferències al més alt nivell, seguint les directrius marcades per les Nacions Unides. Entre elles, 



 

cal esmentar la Conferència de Monterrey sobre Finançament per al Desenvolupament, així com 
la Conferència Ministerial de Doha, gràcies a les quals es va definir una visió exhaustiva per al 
món quant al futur de la humanitat. 

10. A la Cimera de Johannesburg s’han assolit grans èxits a l’hora d’aplegar un gresol de pobles i 
punts de vista en una recerca constructiva d’un camí comú cap a un món disposat a respectar i 
instaurar la visió del desenvolupament sostenible. A Johannesburg també s’ha pogut constatar 
que s’han fet avenços significatius envers l’assoliment d’un consens global i d’una associació 
entre tots els habitants del nostre planeta. 

Els reptes als quals hem de fer front 

11. Som conscients del fet que l’eradicació de la pobresa, la modificació dels hàbits de consum i 
dels models de producció, juntament amb la protecció i la gestió dels recursos naturals bàsics per 
al desenvolupament econòmic i social constitueixen uns objectius molt amplis del 
desenvolupament sostenible però al mateix temps en són uns requisits essencials. 

12. La marcada línia que divideix la societat humana entre rics i pobres, i la llacuna cada vegada 
més insalvable entre el món desenvolupat i el món en desenvolupament representa una amenaça 
important per a la prosperitat, seguretat i estabilitat mundials. 

13. El medi ambient continua patint. La pèrdua de biodiversitat no s’atura, prossegueix la reducció 
de la fauna marina, la desertificació reclama cada cop més terres fèrtils, els efectes adversos del 
canvi climàtic ja són prou evidents, els desastres naturals són més freqüents i devastadors, i els 
països en desenvolupament esdevenen més vulnerables, sense oblidar que la contaminació 
atmosfèrica, hídrica i marina impedeix que milions de persones puguin tenir una vida decent. 

14. La globalització ha afegit una nova dimensió a tots aquests reptes. La ràpida integració dels 
mercats, la mobilitat del capital i els significatius augments en els fluxos d’inversió arreu del món 
han plantejat nous desafiaments i oportunitats per a la cerca del desenvolupament sostenible. 
Però els beneficis i costos de la globalització estan distribuïts d’una manera molt poc equitativa, i 
els països en desenvolupament han de fer front a dificultats especials per tal de superar amb èxit 
aquest repte. 

15. Ens exposem al fet que les disparitats globals es consolidin i, llevat que actuem d’una manera 
que permeti introduir un canvi radical a les seves vides, els pobres del món s’arrisquen a perdre la 
confiança en els seus representants i en els sistemes democràtics amb els quals mantenim un 
compromís, ja que poden pensar que els seus representants parlen per parlar. 

El nostre compromís envers el desenvolupament sostenible 

16. Estem disposats a garantir que la diversitat de la qual gaudim, que constitueix la nostra força 
col·lectiva, sigui utilitzada a favor d’una associació constructiva per al canvi i per a l’assoliment de 
l’objectiu comú del desenvolupament sostenible. 

17. En reconèixer la importància de construir la solidaritat humana, esperonem la promoció del 
diàleg i la col·laboració entre les civilitzacions i els habitants del món, amb independència de la 
seva raça, discapacitats, religió, idioma, cultura i tradició. 

18. Donem la benvinguda a la Cimera de Johannesburg, centrada en la indivisibilitat de la dignitat 
humana i tenim el ferm propòsit, a través de les decisions quant a objectius, terminis i 



 

associacions, d’incrementar amb celeritat l’accés als requisits bàsics, com ara una aigua neta, el 
sanejament, la protecció adequada, l’energia, la sanitat, la seguretat alimentària i la protecció de 
la biodiversitat. Alhora, treballarem plegats per ajudar-nos mútuament en l’obtenció de l’accés als 
recursos financers, als profits derivats de l’obertura dels mercats, a l’assegurament de la creació 
de capacitats, a l’ús d’una tecnologia moderna que faci possible el desenvolupament, i a la 
garantia de l’existència de transferència tecnològica, del desenvolupament dels recursos humans, 
de l’educació i la formació per tal de barrar el pas per sempre més al subdesenvolupament. 

19. Reafirmem la nostra promesa d’atorgar una atenció prioritària a la lluita contra les situacions 
imperants arreu del món que plantegen serioses amenaces al desenvolupament sostenible de la 
nostra població, entre les quals podem esmentar: la fam crònica, la malnutrició, l’ocupació 
estrangera, els conflictes armats, els problemes de drogodependència, el crim organitzat, la 
corrupció, els desastres naturals, el tràfic il·legal d’armes, el tràfic de persones, el terrorisme, la 
intolerància i la incitació a l’odi racial, ètnic, religiós i d’altres tipus, la xenofòbia i les malalties 
endèmiques, contagioses i cròniques, en concret la SIDA, la malària i la tuberculosi. 

20. Ens comprometem a garantir la igualtat i l’emancipació de la dona, la igualtat de sexes en 
totes les activitats incloses a l’Agenda 21, els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni i el Pla 
d’aplicació de Johannesburg. 

21. Reconeixem el fet que la societat global disposa dels mitjans i recursos adequats per poder 
fer front als reptes de l’eradicació de la pobresa i al desenvolupament sostenible que enfronta tota 
la humanitat. Plegats prendrem mesures addicionals per garantir l’ús d’aquests recursos 
disponibles en benefici de la humanitat. 

22. En aquest sentit, per tal de contribuir a la consecució dels nostres objectius i fites de 
desenvolupament, instem els països desenvolupats que encara no ho han fet a encaminar els 
seus esforços envers l’assoliment dels nivells acordats a escala internacional d’Ajut Oficial al 
Desenvolupament. 

23. Agraïm i donem el nostre suport a la creació d’unions i aliances regionals més fortes, com és 
el cas de la Nova Associació per al Desenvolupament de l’Àfrica (NEPAD), a la promoció de la 
cooperació regional, a una col·laboració internacional òptima i al foment del desenvolupament 
sostenible. 

24. Continuarem parant especial esment a les necessitats de desenvolupament dels Estats en 
Desenvolupament de les Illes Petites i als Països Menys Desenvolupats. 

25. Reafirmem el paper vital de les poblacions indígenes en el desenvolupament sostenible. 

26. Reconeixem que el desenvolupament sostenible requereix una perspectiva a llarg termini, a 
més d’una participació àmpliament fonamentada quant a la formulació de polítiques, la presa de 
decisions i la seva instauració en tots els àmbits. En qualitat de membres socials, prosseguirem 
amb la nostra tasca, treballant per unes associacions estables amb tots els principals grups, 
respectant les funcions independents i importants de cadascun. 

27. Estem d’acord que en la recerca de les seves activitats legítimes, el sector privat, tant les 
grans com les petites empreses, té el deure de contribuir a l’evolució d’unes comunitats i societats 
equitatives i sostenibles. 

28. També estem d’acord en contribuir a l’augment de la renda, mitjançant la generació 



 

d’oportunitats laborals, tenint en compte la Declaració dels Principis i Drets Fonamentals al Lloc 
de Treball de l’Organització Internacional del Treball (OIT). 

29. Convenim que en el si de les empreses del sector privat hi ha una necessitat de reforçar la 
responsabilitat corporativa, la qual cosa hauria de dur-se a terme dins un entorn regulador 
transparent i estable. 

30. Ens comprometem a consolidar i millorar el control en tots els àmbits, a favor de la instauració 
eficaç d’Agenda 21, els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni i el Pla d’aplicació de 
Johannesburg. 

El multilateralisme és el futur 

31. Per tal de poder assolir els nostres objectius de desenvolupament sostenible, ens calen unes 
institucions internacionals i multilaterals més eficaces, democràtiques i responsables. 

32. Reafirmem el nostre compromís vers els principis i objectius de la Carta de les Nacions 
Unides i el dret internacional, de la mateixa manera que pel que fa a la consolidació del 
multilateralisme. Avalem el paper de lideratge de les Nacions Unides, com l’organització més 
universal i representativa del món, la qual es troba en una situació òptima per promoure el 
desenvolupament sostenible. 

33. A més, ens comprometem a fer un seguiment dels progressos a intervals regulars envers la 
consecució dels nostres objectius i fites per al desenvolupament sostenible. 

Fent-ho realitat! 

34. Estem d’acord que aquest ha de ser un procés inclusiu, que englobi tots els principals grups i 
governs que han participat en la històrica Cimera de Johannesburg. 

35. Ens comprometem a actuar conjuntament, units per una determinació comuna de salvar el 
nostre planeta, fomentar el desenvolupament humà i assolir una prosperitat i una pau universals. 

36. Ens adherim al Pla d’aplicació de Johannesburg i ens comprometem a accelerar l’assoliment 
dels objectius temporals, tant socioeconòmics com ambientals, que contempla. 

37. Des del continent africà, Bressol de la Humanitat, ens comprometem solemnement amb els 
ciutadans del món, i les generacions que de ben segur heretaran la Terra, que estem disposats a 
garantir que la nostra esperança col·lectiva envers el desenvolupament sostenible es materialitzi. 

 

Volem expressar la nostra gratitud més sincera a la gent i al Govern de la República de Sud-àfrica 
per la seva generosa hospitalitat i l’excel·lent desplegament dut a terme amb motiu de la Cimera 
Mundial sobre Desenvolupament Sostenible. 

 

 

Johannesburg, 4 de setembre de 2002 
 



 

 

Declaració de Mataró  
Consumir bé sense fer malbé. La responsabilitat de les nostres ciutats i dels nostres pobles 

Extreta de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat 

Les ciutats i els pobles som conscients que el model de creixement que s’ha seguit en els últims dos 
segles no es pot perllongar indefinidament. L’augment sostingut  en el consum de sòl, energia, aigua i 
materials verges fa cada cop més difícils les possibilitats de les generacions futures; i la persistència 
de les emissions de l’entorn fins a posar en dubte la continuïtat  dels ecosistemes que coneixem i que 
donen suport  a les diverses varietats de la vida del planeta. 

Sabem que el consum de recursos i l’emissió de contaminants es materialitzen en els territoris, i que 
el mandat dels ciutadans i ciutadanes ens exigeix administrar amb el millor sentit i la major eficàcia, 
fent-nos responsables de tenir-ho en compte en l’exercici de les nostres competències. 

Entenem que és una responsabilitat compartida amb la resta d’administracions, i des de la Xarxa de 
Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat afavorirem l’acció concertada de tothom per protegir l’entorn i 
millorar la qualitat de vida dels ciutadans. Junts hem de trobar noves maneres de produir, consumir, 
habitar el territori, desplaçar-nos i comunicar-nos, perquè tothom visqui bé sense fer malbé els 
sistemes naturals comuns. 

I en virtut de tot això, 

Els i les representants dels ens locals membres de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, 
reunits a Mataró el dia 30 de març de 2004, 

Acordem 

• PROMOURE el desenvolupament de models de consum respectuosos amb l’entorn, que cerquin 
l’equilibri entre el benestar material i la protecció del medi, i exercir una missió exemplificativa a 
través de la compra pública i la contractació de béns i serveis. 

• CONVERTIR l’ambientalització dels serveis municipals, la promoció del comerç just i el consum 
responsable en tasques estratègiques de la nostra intervenció política, aplicant-hi totes les 
possibilitats de la política fiscal i d’influir sobre els mercats. 

• DESENVOLUPAR una nova cultura de l’aigua que faci les paus amb la natura i entre la gent de 
tots els territoris, fonamentada en el desenvolupament de les formes més eficients, equitatives i 
suficients d’aprofitar els cabals i les reserves que tenim. 

• DISMINUIR el consum d’energies fòssils i nuclears i les emissions de gasos d’efecte hivernacle, 
fins a fer-les compatibles amb els compromisos del protocol de Kyoto. 

• INTENSIFICAR l’aprofitament de les energies renovables netes, sota el criteri de la proximitat i la 
descentralització de la seva producció, per fer més eficients els nostres habitatges i els centres 
administratius i de producció del nostre territori. 

• CANVIAR el model de mobilitat basat en l’automòbil privat i el transport de mercaderies per 
carretera, i apostar per un altre model sustentat pel transport públic com a primera prioritat per tal 
de disminuir les emissions de CO2, per controlar el canvi climàtic i igualar les oportunitats de 
desplaçament de tots els ciutadans. 



 

• PROMOURE la reducció en origen de residus mitjançant hàbits de compra responsables, la 
recollida selectiva i els sistemes de compostatge, reutilització i reciclatge adients per convertir de 
nou les deixalles en recursos. Aquesta actitud ha de ser una part fonamental de la tasca local per 
al canvi global cap a ciutats i pobles més sostenibles. 

• COMPROMETRE’NS amb tots els ciutadans i ciutadanes per disminuir la petjada ecològica i 
concentrar les línies d’acció que facin compatibles el model de vida amb els principis d’ús i consum 
responsable entre tots els habitants del planeta. 

• POSAR al servei de la sostenibilitat del nostre territori, del benestar de les generacions futures, 
tots els instruments de la política municipal: la planificació urbanística, les tarifes de l’aigua, la 
gestió dels mercats, les característiques tècniques dels immobles, les prescripcions dels béns i 
serveis que contractem, les xarxes de transport col·lectiu, la comptabilitat pressuspostària 
ambiental, el control de les activitats, i tots aquells instruments que afavoreixen el consum 
responsable de recursos. 

 

Mataró, 30 de març de 2004 

 



 

 

Declaració de Vilafranca  
 

Extreta de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat 

Ciutats i pobles compromesos amb la prevenció del canvi climàtic 

Cada vegada es fa més evident que el canvi climàtic no és un caprici de la natura , sinó que està 
causat, entre altres, per les emissions de CO2 a l’atmosfera, i que aquestes emissions tenen 
conseqüències a escala planetària, independentment del lloc on es produeixen. El canvi climàtic 
accelera els processos de desertificació i erosió, accentua l’escassetat dels recursos hídrics degut a 
la deforestació i a la sobreexplotació d’aqüífers, i suposa una pèrdua generalitzada de biodiversitat. 

Avui sabem que la manera intensiva d’habitar i ocupar el territori a les nostres zones urbanes, i molts 
dels models de creixement econòmic i de consum vigents als països desenvolupats, determinen 
formes de mobilitat insostenibles, un grau accelerat d’emissions contaminants, la generació de 
residus i un consum d’energia i d’aigua, inabastables. Provocant, tot plegat, un impacte ambiental 
molt negatiu sobre el canvi climàtic. 

Com diu la Carta d’Aalborg “Les ciutats i pobles reconeixem que la sostenibilitat no és ni un somni ni 
una situació immutable, sinó un procés creatiu local”, i tal com s’ha afirmat 10 anys després 
(Conferència d’Aalborg+10, 2004) “Aquest paper central exigeix l’adopció d’un enfoc més enèrgic i 
integrat de la política local, mitjançant l’harmonització dels objectius ambientals, socials, culturals i 
econòmics. Assegurant-nos que els nostres esforços per la millora de la nostra qualitat de vida no 
posi en perill la qualitat de vida de persones d’altres regions del món o de les generacions futures”. 

Reduir les emissions, una responsabilitat de tothom 

Tenim a les nostres mans la possibilitat de canviar la tendència actual. Es tracta de garantir la qualitat 
de vida, la pervivència dels ecosistemes i les possibilitats energètiques, fomentant la 
corresponsabilitat davant el canvi climàtic i en la línia dels compromisos assumits pel Protocol de 
Kyoto. 

En aquest sentit els i les representants de la Xarxa de Ciutats i Pobles Cap a la Sostenibilitat, 
proclamen responsablement que les ciutats i pobles amb el suport actiu de les organitzacions socials i 
dels ciutadans i ciutadanes podem i tenim l’obligació, d’establir objectius de reducció d’emissions, 
mitjançant compromisos, indicadors i memòries fàcilment identificables. 

En virtut d’aquestes premisses ACORDEM, reunits a la ciutat de Vilafranca del Penedès, treballar 
sobre cinc àmbits d’actuació prioritaris, que responen a dues premisses bàsiques: reduir les 
emissions i neutralitzar-les. 

Primer: 

ESTALVIAR ENERGIA, el que vol dir reduir el consum d’energia. 

Les administracions públiques, generadores i consumidores de serveis, han de predicar amb 
l’exemple. Cal recordar, en aquest sentit, que el potencial d’estalvi energètic dels edificis s’estima en 
un 30%. En primer lloc les administracions locals, i particularment els municipis impulsors de les 
Agendes 21. Per aquesta raó, proposem a tots els municipis adherits a la Xarxa establir un 
compromís de reducció del 2% del consum energètic anual municipal fins al 2010. El que vol dir 
establir Plans d’Estalvi i Eficiència energètica, que permetin identificar la factura energètica actual i les 



 

línies correctores i les accions innovadores. Un compromís actiu i verificable cada exercici municipal, 
mitjançant els indicadors pertinents. 

Segon: 

FER MÉS EFICIENT L’ENERGIA QUE CONSUMIM, el que vol dir fer un ús racional de l’energia. 

Una nova cultura d’ús de l’energia vinculada a les demandes d’ambientalització dels serveis 
municipals; aplicant tecnologies eficients als sistemes d’enllumenat interns i externs, elaborant 
propostes alternatives d’enllumenat durant les activitats festives i/o extraordinàries; implementant 
criteris bioclimàtics en els edificis públics, adaptant els sistemes d’aïllament, calefacció i climatització 
dels edificis públics amb criteris més racionals, i instaurant uns sistemes de gestió i ús de les 
tecnologies de la informació més eficients energèticament. 

Tercer: 

INCREMENTAR LES ENERGIES RENOVABLES, el que vol dir intensificar l’aprofitament de les 
energies renovables. 

Les ciutats i pobles que han adoptat les ordenances solars han fet un pas significatiu en la promoció 
d’energies netes. Principalment de l’energia solar tèrmica. Obrint unes expectatives de futur per la 
generació de noves ocupacions i la necessària professionalització del sector. Cal anar, amb la 
col·laboració d’altres instàncies de govern, més lluny, impulsant altres fonts renovables: hidràulica, 
eòlica, geotèrmica, biomassa. Una energia més distribuïda i descentralitzada en el territori, més 
propera i més eficient. 

Quart:  

PROMOURE LA MOBILITAT SOSTENIBLE, el que vol dir integrar les actuacions (pactes ciutadans) 
per millorar la mobilitat i qualitat de vida de les persones. 

Els plans municipals de foment de la mobilitat i l’accessibilitat són instruments capdavanters per 
transformar els models de mobilitat acuals (basat en la prioritat de l’automòbil privat i en el transport 
de mercaderies per carretera) que generen el percentatge més elevat d’emissions. Cal recordar que 
segons dades oficials, a Espanya, durant l’any 2000, el transport va ser causant del 30% de les 
emissions de CO2. Igualment els nous estudis que es redactin a partir d’ara hauran de plantejar, 
necessàriament, l’escenari actual d’emissions front l’escenari de 1990, calculant els beneficis 
ambientals que se’n derivin de les accions proposades, quantificades econòmicament i també en 
volum d’emissions que es deixaran d’emetre a l’atmosfera en funció de l’acció proposada. 

Cinquè:  

UTILITZAR ELS MECANISMES PER LA NEUTRALITZACIÓ DEL CO2, el que vol dir compensar les 
emissions de CO2. 

Cal reduir les emissions i cal neutralitzar-les. El que significa que podem promoure, compromisos i 
actuacions per neutralitzar, mitjançant actuacions voluntàries, les emissions que afecten el canvi 
climàtic. Una oportunitat, per implicar activament el conjunt de la ciutadania, i per participar en 
projectes de cooperació i en transferència de tecnologia a països en vies de desenvolupament, 
compensant les emissions que produïm. 

En aquest sentit proposem a la Xarxa, treballar en iniciatives per la prevenció del canvi climàtic, que 
promouen diferents institucions i entitats, i que ofereix la possibiltat de reduir i neutralizar les nostres 



 

emissions i compensar-les a través de projectes de desenvolupament net, una oportunitat per implicar 
a les nostres col·lectivitats en la prevenció i conservació (global) de la biodiversitat i contribuir a la 
millora de les condicions de vida de la població local en els països en vies de desenvolupament. 

FINALMENT VOLEM EXPRESSAR 

La Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, amb el seu bagatge i experiència acumulada amb 
els processos d’Agenda 21, promourà els instruments de coordinació i suport a les polítiques 
municipals, tenint en compte l’exercici de les nostres competències, orientats a la reducció 
d’emissions de gasos d’efecte hivernacle. 

En aquest sentit la Xarxa, estimularà la responsabilitat compartida amb les altres administracions del 
nostre país a fi i efecte d’afavorir l’acció concertada (administracions, agents socials, ciutadanes i 
ciutadans), per traduir en objectius fàcilment identificables els compromisos per reduir les emissions. 
Acció concertada que requereix la vigència d’Observatoris d’Indicadors, entre ells els Sistemes 
d’indicadors de Sostenibiltiat Municipal (amb una utilització divulgadora de bones pràctiques a través 
de la publicació de la Xarxa www. Sostenible.es) que permetin disposar d’una informació qualificada, 
susceptible d’establir paràmetres comparatius, i difondre aquelles experiències innovadores i 
rellevants “d’efecte demostració”. 

En aquesta perspectiva, la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, considera un pas positiu 
la creació i coordinació a nivell d’Estat, de la Red de Ciudades del Clima. Instància que ja compta 
amb la adhesió de ciutats de Catalunya, i amb la que establirem, com a Xarxa, els vincles i formes de 
coordinació més oportuns per fer treballar conjuntament per la preservació del clima. Igualment 
reiterem el nostre compromís de treballar coordinadament amb les diferents xarxes que a nivell 
europeu i a la mediterrània (també amb els països d’Amèrica Llatina) promouen l’acció dels governs 
locals per la protecció del clima. 

 

Vilafranca del Penedès, 12 de maig de 2005 

 



 

 

Declaració de Girona 
 

Extreta de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat 

Els models actuals de creixement estan caracteritzats per una dispersió dels sistemes urbans (en 
tres decennis hem duplicat l’ocupació del sòl de moltes àrees metropolitanes, del litoral, i de l’interior 
de Catalunya), comporten greus hipoteques ambientals i generen incerteses respecte al futur dels 
nostres ecosistemes.  

L’ocupació expansiva del territori, la febre urbanitzadora i constructora (Espanya és el país que 
consumeix més ciment de tota la Unió Europea; i a Catalunya, la proliferació de segones i terceres 
residències intensifica l’increment desmesurat de noves urbanitzacions), provoca, de forma 
accelerada, pèrdua de biodiversitat; la impermeabilització de grans superfícies amb greus efectes 
sobre els cicles hídrics; el consum desmesurat de materials, d’aigua i d’energia; sistemes de mobilitat 
insostenibles; una emissió de quantitats ingents de contaminants atmosfèrics, i també greus 
distorsions dels sistemes fluvials i marins. 

Un preu per tant, ecològicament i socialment elevat, d’un procés urbanitzador on primen els 
interessos dels promotors urbanístics (molt sovint especulatius), que tendeix a produir espais 
segregats (ús residencial, ús comercial, ús industrial, nous espais funcionals...) i que genera 
empobriment de les relacions socials i un augment explosiu de la mobilitat a les nostres ciutats. Una 
dinàmica, que empeny també a diferents sectors de la població a marxar a àrees urbanes de la 
perifèria (cercant preus més assequibles) generant models de segregació, descohesió social i 
difuminació del sentit de pertinença a l’entorn, a més a més dels seus efectes negatius sobre el canvi 
climàtic. 

Un model urbanístic d’ocupació del nostre territori que, tal com afirmen diferents observatoris, 
resulta insostenible i insuportable, afegint que cal un canvi de rumb (Informe 2006, Observatorio 
de la Sostenibilidad en España) (Informe sobre medi ambient i desenvolupament sostenible, 
Catalunya, 2005). Es tracta d’ordenar i orientar aquest creixement evitant l’ocupació indiscriminada 
del territori, establint límits racionals a l’expansió urbana, pensant en el present i en el futur. I per això 
cal recuperar el paper protagonista de la intervenció pública, de l’interès general.  

El nou Estatut d’Autonomia de Catalunya, consagra i legitima aquest canvi de prioritats en favor de 
la sostenibilitat. És, alhora, un instrument i un estímul al món local per actuar en la preservació del 
territori, la biodiversitat, i la prevenció del canvi climàtic. 

I caldrà fer-ho d’acord amb les noves demandes i exigències socials, de manera coordinada i 
mancomunada entre els municipis petits; i en col·laboració amb les diferents institucions de govern 
supramunicipal i també del Govern de la Generalitat.  

Tal com determina el nou Estatut, l’Administració de Catalunya disposa de competències fonamentals 
en matèria d’urbanisme, medi ambient i ordenació del territori, i a l’administració local li correspon 
l’elaboració dels plans urbanístics i l’aprovació dels instruments de gestió.  

És per aquesta raó, que des d’aquesta Assembla de la Xarxa a la ciutat de Girona, volem proclamar i 
reafirmar la vigència de les Agendes 21, com a veritables instruments de planificació i 
participació cap a la sostenibilitat. 

I en conseqüència ACORDEM:  



 

1. CONVERTIR els principis inspiradors de l’Agenda 21 en part essencial del tràmit de 
planejament i d’avaluació ambiental. Igualment cal garantir la seva traducció en 
propostes reals d’actuació, el que vol dir disposar dels recursos financers suficients i 
adequats per desenvolupar els Plans d’Acció Local.  

2. IMPULSAR els models de planificació i ordenació del territori que potenciïn els valors 
endògens i sostenibles, promovent la dimensió de la Responsabilitat Social i Ambiental 
entre els agents, empreses i organitzacions del territori.  

3. ESTABLIR indicadors de mesura i avaluació real dels compromisos adquirits (particularment 
respecte al grau d’acompliment dels Plans d’Acció Local), mitjançant instruments de 
participació (Consells de Sostenibilitat, i similars), i els mecanismes de governabilitat de les 
Agendes i dels Indicadors.  

4. DEMANAR al Govern la revisió i actualització de l’Agenda 21 de Catalunya, reforçant la 
nostra presència com a Xarxa, identificant les noves demandes i necessitats emergents, i 
compartint recursos i instruments.  

5. PROPOSAR la incorporació de la Memòria d’Indicadors Municipals a l’Informe anual de 
Medi Ambient i Desenvolupament Sostenible, i també la presència a l’Observatori de 
Sostenibilitat de Catalunya.  

6. DEFINIR aquells indicadors de sostenibilitat més significatius sobre canvi climàtic 
(dotant-los de valor normatiu a través de la iniciativa legislativa), per incorporar-los de forma 
permanent als indicadors ja existents (població, ocupació, nivells d’instrucció...) dels municipis 
d’IDESCAT.  

7. ELABORAR una Estratègia catalana de medi ambient urbà, recollint els requeriments de la 
Estratègia europea (i del Llibre Verd de Medi ambient Urbà, aprovat per la Red de Redes), 
que tingui en compte, de manera integrada, els quatre àmbits proposats: l’urbanisme, el 
transport, l’edificació, i la gestió urbana. 

• Un urbanisme sostenible significa crear ciutat i no crear urbanitzacions. Ordenant l’expansió 
urbana, reciclant teixits urbans, reduint els impactes mitjançant un urbanisme bioclimàtic i amb patrons 
de consum d’aigua i energia eficients. Augmentant la qualitat i complexitat urbana, i aprofitant les 
oportunitats de la societat del coneixement.  

• Un urbanisme de proximitat, vol dir recuperar l’espai públic multifuncional, que redueixi la 
dependència de l’automòbil i les necessitats dels desplaçaments motoritzats. Major protagonisme 
dels models de transport sostenible a on tinguin una major rellevància el transport col·lectiu, 
l’accessibilitat dels vianants i l’ús de la bicicleta. En definitiva garantir que la prioritat és la mobilitat 
de les persones, no dels vehicles.  

• Promoure la sostenibilitat en l’edificació vol dir, en primer lloc, fer un ús eficient del patrimoni 
immobiliari dels nostres pobles i ciutats, prioritzant la rehabilitació i reutilització davant la febre de 
noves construccions. (La Llei de millora de Barris de Catalunya 2/2004, és un bon exemple de 
col·laboració entre el Govern i els municipis, que ha permès intervenir de manera integrada en 46 
barris). En segon lloc, aplicar criteris d’eficiència en l’ús dels recursos i materials utilitzats, garantint el 
manteniment i gestió de la biodiversitat. Igualment el Decret d’Eficiència del Govern i el Codi Tècnic 
d’Edificació han de permetre millorar els actuals indicadors de qualitat i ecoeficiència dels nous 
habitatges. 



 

• La gestió urbana significa atendre les noves realitats socials, econòmiques; els nous conflictes i les 
noves demandes, preservant el territori i els recursos naturals. Requerint una major implicació 
corresponsable de la ciutadania i de la cooperació supramunicipal. “Es prioritari transformar les 
Agendes 21 locals en plans concrets d’acció que involucrin els diferents actors públics i no públics, 
des d’una perspectiva d’exemplaritat en l’actuació dels governs locals i de les seves relacions amb 
proveidors i ciutadans” (Llibre Verd de Medi ambient Urbà, 2006).  

Finalment i en coherència amb els punts anteriors, volem EXPRESSAR la nostra identificació i 
suport als principis i continguts que recull l’Estratègia i el Llibre Verd de Medi Ambient Urbà, 
aprovat per la Red de Redes. Procés d’elaboració (i de creació de la Red de Redes) en el qual la 
Xarxa ha participat i hi participa, molt activament.  

 

Girona, 19 d’octubre de 2006 

 
 



 

Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat dels municipis de 
Cabanelles, Crespià, Esponellà, Fontcoberta i Serinyà 

 

El següent Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat ha estat realitzat per l’empresa 
GeoServei, ajustant-se a la metodologia establerta en el Programa de suport de la 
Diputació de Girona a la redacció de Plans d’Acció Local per a la Sostenibilitat. 

Per a la realització d’aquests treballs GeoServei ha comptat amb la col·laboració de 
l’empresa La Vola. 
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