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1. PRESENTACIÓ  

 
A partir de l’elaboració de l’Anàlisi i Diagnosi de l’Estat Actual de la vila, que configura el 
Document I, s’han identificat les principals problemàtiques i amenaces que afronta la vila 
d’Arbúcies, així com les principals fortaleses i oportunitats de les que gaudeix a partir de 
l’aplicació dels criteris de sostenibilitat en els que s’emmarca l’elaboració d’un Pla d’Acció 
Local per a la Sostenibilitat o Agenda 21 local. 
 
A partir d’aquesta identificació i diagnosi de l’estat actual i tendències que manifesta el 
municipi, el document que aquí es presenta recull el conjunt d’objectius i accions a 
desenvolupar que donen resposta a aquest anàlisi, i que tenen com a fita fonamental 
avançar cap a un desenvolupament més sostenible de la vila. 
 
El conjunt d’objectius d’actuació i accions proposades per assolir-los es recullen i 
estructuren en forma de l’anomenat Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat d’Arbúcies, 
element bàsic i articulador del procés d’Agenda 21 Local d’Arbúcies. 
 
Aquest document, té com a objectiu bàsic la descripció detallada dels continguts del Pla 
d’Acció Local per a la Sostenibilitat d’Arbúcies, la presentació i descripció del Sistema 
d’Indicadors de Sostenibilitat per dur a terme el seguiment del procés d’implantació, i 
l’orientació en relació als mecanismes de gestió municipal i participació pública per 
potenciar el ple desenvolupament del procés.  
 
En aquest sentit els capítols considerats són: 
 
 

DE LA DIAGNOSI AL PLA D’ACCIÓ (Capítol 2) 
Conté la Diagnosi de l’estat actual de la vila expressat en termes de Debilitats, 
Amenaces, Fortaleses i Oportunitats, per cada un dels àmbits temàtics i 
l’establiment d’objectius d’actuació associats que es veuen reflectits posteriorment al 
Pla d’Acció. 

 
PLA D’ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT (Capítol 3) 
Conté la caracterització i descripció detallada dels continguts del Pla d’Acció Local 
per a la Sostenibilitat d’Arbúcies, amb l’exposició i explicació de les seves Línies 
Estratègiques, Programes i Accions, i la seva justificació econòmica. 
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PLA DE SEGUIMENT (Capítol 4) 
Conté la caracterització i descripció detallada del Sistema d’Indicadors de 
Sostenibilitat dissenyat per al seguiment del procés d’Agenda 21 Local d’Arbúcies, 
de forma que es pugui avaluar anualment el grau d’avançament en la implantació 
del PALS i l’estat de la vila. 
 
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT DE L’AGENDA 21 LOCAL (Capítol 5) 
Exposa la proposta de mecanismes de gestió municipal per a la implantació i 
seguiment del PALS, així com dels instruments de participació ciutadana per 
implicar a la població i als agents socials i econòmica locals en l’execució i 
dinamització del procés. 
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2. DE LA DIAGNOSI AL PLA D’ACCIÓ 

A partir dels elements de diagnosi definits en els diversos àmbits d’anàlisi (capítol 17 del 
Document I: Anàlisi i Diagnosi de l’Estat Actual) i expressats en forma de Debilitats, 
Amenaces, Fortaleses i Oportunitats (DAFO) es procedeix en les següents pàgines a la 
identificació dels objectius d’actuació a desenvolupar en el marc del Pla d’Acció Local per a 
la Sostenibilitat d’Arbúcies. Aquests objectius que es tradueixen posteriorment en forma de 
programes d’actuació o accions segons els casos, i s’agrupen en el marc de línies 
estratègiques que responen a objectius més generals. 
 
A les pàgines següents es mostra en forma de taules el llistat d’elements de diagnosi i els 
objectius d’actuació que es desprenen, estructurats segons els diferents temes analitzats, a 
excepció de la percepció i sensibilització que es considera transversalment en cadascuna 
de les temàtiques: 
 
- Planejament 
- Sistemes Naturals 
- Mobilitat i Transports 
- Aigües 
- Residus 
- Energia 
- Atmosfera 
- Acústica 
- Incidència ambiental de les activitats econòmiques 
- Risc Ambiental 
- Factors de Sostenibilitat econòmica  
- Factors de Sostenibilitat social 
- Organització i gestió municipal 
 
Pels diferents temes s’enumera estructurat en dues columnes el conjunt d’Elements de 
Diagnosi agrupats segons siguin Fortaleses i Oportunitats – i per tant elements a preservar, 
potenciar o valoritzar – o Debilitats i Amenaces – aspectes per solucionar, atenuar o evitar 
– i els objectius d’actuació corresponents. Per la interrelació del conjunt de variables 
considerades, determinats objectius d’actuació considerats poden donar resposta a 
diferents elements diagnosticats.  
Entre els objectius d’actuació s’ha destacat en negreta aquells que es consideren més 
importants i estratègics i que requereixen d’una actuació més prioritària. 
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PLANEJAMENT 
ELEMENTS DE DIAGNOSI PROPOSTES - OBJECTIUS D'ACTUACIÓ 

FORTALESES I OPORTUNITATS  

• Previsions del PTGC que 
apuntarien cap a una diversificació 
econòmica i d’usos del sòl al 
municipi  

 

• Aprofitar les sinèrgies que pugui generar aquesta 
previsió del PTGC 

• Existència d’una base per a la 
conservació del paisatge i la 
biodiversitat en el planejament 
supramunicipal (Pla especial del 
Montseny, declaració de Parc 
Natural, espai del PEIN) 

 

• Aprofitar i aprofundir en les possibilitats que posen 
a l’abast els diversos documents de planejament  

• Previsions d’actuacions de millora 
urbana en el PGOTU 

 

• Executar progressivament les previsions del PGOTU 

• Interès del PGOTU per incorporar 
actuacions per afavorir el 
desenvolupament rural i la 
conservació del medi natural 

 

• Executar progressivament les previsions del PGOTU 

• Existència en el PGOTU de 
diverses determinacions que 
donen suport a un futur 
desenvolupament del sector 
serveis, vinculat al lleure a la 
natura, i a la diversificació 
econòmica del municipi. 

• Executar progressivament les previsions del PGOTU 

DEBILITATS I AMENACES  
• Possible increment de mobilitat 

des de les poblacions veïnes 
d’acord amb les previsions del 
PTGC 

 

• Impulsar l’ús del transport públic intermunicipal 
 

• Propostes del PTGC pendents de 
concretar-se en un Pla Territorial 
Parcial 

 

• Seguir l’estat d’elaboració del Pla Territorial Parcial i la 
concreció de les propostes que efectuï 

• Existència de dèficits en l’aplicació 
de les figures legals de protecció 
de la biodiversitat i el paisatge 

 

• Impulsar les modificacions necessàries per 
actualitzar i millorar el planejament vigent, i en 
concret el Pla especial del Montseny 
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SISTEMES NATURALS 
ELEMENTS DE DIAGNOSI PROPOSTES - OBJECTIUS D'ACTUACIÓ 

FORTALESES I OPORTUNITATS  

• Presència de diverses zones 
d’interès per a la conservació del 
patrimoni biològic, especialment 
en els vessants montsenyencs, 
però també en el conjunt del 
municipi 

• Conservar la riquesa biològica del terme  
• Seguir l’aplicació de les determinacions del PGOTU en 

relació als sols no urbanitzables 
• Educar sobre els valors del patrimoni natural 

• Valor paisatgístic remarcable del 
conjunt del municipi 

• Preservar la qualitat paisatgística en tot el municipi 
• Seguir l’aplicació de les determinacions del PGOTU en 

relació als sols no urbanitzables 
• Qualificació de quasi tot el sòl no 

urbanitzable del terme com a sòl 
d’especial protecció en el PGOTU  

• Seguir l’aplicació de les determinacions del PGOTU 

• Existència de diverses figures de 
protecció i gestió dels espais 
naturals del municipi: Parc Natural 
del Montseny, àrea de pre-parc, 
espais del PEIN, Refugi de Pesca. 

• Aprofitar i aprofundir en les possibilitats que posen a 
l’abast els diversos documents de planejament 

• Importància dels cursos d’aigua i 
basses per conservar els valors 
naturals  

• Preservar els cursos d’aigua i altres sistemes aquàtics 
així com i els hàbitats que s’hi vinculen 

• Mantenir una bona qualitat de l’aigua de les rieres 
• Presència de vernedes (incloses a 

la Directiva Hàbitats com a 
hàbitats d’interès prioritari), 
avellanoses i diverses localitats de 
llorer bord 

• Conservar la vegetació de ribera  
• Preservar els cursos d’aigua i altres sistemes 

aquàtics així com i els hàbitats que s’hi vinculen 
• Mantenir una bona qualitat de l’aigua de les rieres 
• Impulsar mesures de protecció especifiques per a les 

localitats de llorer bord 
• Interès dels prats d’alçada i els 

espais oberts entre masses 
forestals per mantenir els efectius 
d’algunes espècies 

• Adoptar mesures per afavorir el manteniment dels 
prats d’alçada i els espais oberts 

• Valor de les zones agrícoles de la 
vall i els rierals per la seva 
contribució a la biodiversitat del 
municipi i el seu significat històric i 
cultural 

• Adoptar mesures per afavorir el manteniment de les 
zones agrícoles i els rierals 

• Aprofitament encara limitat del 
potencial que suposa l’existència 
d’un entorn natural de qualitat 

• Desenvolupar activitats que diversifiquin la base 
econòmica del municipi impulsant amb cura les 
activitats de lleure i educació a la natura 
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SISTEMES NATURALS 
ELEMENTS DE DIAGNOSI PROPOSTES - OBJECTIUS D'ACTUACIÓ 

DEBILITATS I AMENACES  
• Problemes de conservació per a 

espècies vegetals i animals i per a 
hàbitats associats als ambients 
aquàtics 

 

• Conservar la vegetació de ribera  
• Preservar els cursos d’aigua i altres sistemes 

aquàtics així com i els hàbitats que s’hi vinculen 
• Mantenir una bona qualitat de l’aigua de les rieres 
• Continuar aplicant les determinacions del PGOTU 

sobre protecció del sistema hidrològic i sobre les 
plantes envasadores d’aigua 

• Extincions recents al municipi 
d’espècies associades als hàbitats 
aquàtics (musclo de riu, cranc de 
riu, turó, llúdriga, merla d’aigua) 

• Conservar la vegetació de ribera  
• Preservar els cursos d’aigua i altres sistemes 

aquàtics així com i els hàbitats i espècies que s’hi 
vinculen 

• Mantenir una bona qualitat de l’aigua de les rieres 
• Continuar aplicant les determinacions del PGOTU 

sobre protecció del sistema hidrològic i sobre les 
plantes envasadores d’aigua 

• Presència d’espècies introduïdes 
de la fauna associades a cursos 
d’aigua 

• Evitar la introducció d’espècies al·lòctones i reduir els 
efectius de les espècies introduïdes més significatives 

• Substitució de vegetació de ribera 
per plantacions fustaneres en el 
curs baix de la riera 

• Evitar el desplaçament de la vegetació de ribera per les 
plantacions 

• Dificultat per garantir els cabals 
d’aigua a la riera d’Arbúcies 

• Mantenir en bon estat els cursos i els boscos de la 
conca 

• Reduir el consum d’aigua per part dels diferents sectors 
d’activitats , millorar el sanejament i impulsar la gestió 
integral dels recursos hídrics 

• Empitjorament dels indicadors de 
qualitat de la riera d’Arbúcies 
aigües avall de la població  

• Reduir el consum d’aigua per part dels diferents sectors 
d’activitats , millorar el sanejament i impulsar la gestió 
integral dels recursos hídrics 

• Incidència paisatgística 
remarcable de l’Eix Transversal al 
nord del terme, existència de cert 
efecte barrera i d’atropellaments 
d’animals en alguns punts per 
estat deficitari de la tanca 
perimetral 

• Estudiar les possibilitats de millorar les característiques 
del vial  

• Afectació de la riera de la Pineda 
per aports de sediments 
procedents dels talussos de l’Eix 
Transversal 

• Evitar els efectes negatius de l’aport de sediments 
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SISTEMES NATURALS 
ELEMENTS DE DIAGNOSI PROPOSTES - OBJECTIUS D'ACTUACIÓ 

DEBILITATS I AMENACES  
• Necessitat de control de les 

extraccions d’aigua a la conca de 
la riera d’Arbúcies 

• Reduir el consum d’aigua per part de diferents sectors 
d’activitat i impulsar la gestió integral dels recursos 
hídrics 

• Interès de fer un seguiment acurat 
de les futures obres d’ampliació de 
la Font del Regàs 

 

• Fer un seguiment acurat de les futures obres 
d’ampliació 

• Risc d’incendis forestals • Mantenir actualitzat el Pla Actuació Municipal 
d’emergències per a incendis forestals i elaborar els 
plans d’autoprotecció  per prevenir i combatre els 
incendis 

• Necessitat de seguiment i control 
de les actuacions al càmping del 
Vidal 

 

• Controlar les actuacions al càmping del Vidal 

• Sobrefreqüentació a la Reserva 
Natural Qualificada de les Agudes 

 

• Evitar la sobrefreqüentació a les Reserves Naturals 
Qualificades 

• Risc d’afectació del paisatge per la 
implantació d’antenes de telefonia 
mòbil i d’una línia elèctrica d’alta 
tensió 

 

• Racionalitzar la implantació d’antenes 
• Seguir l’aplicació de les determinacions del PGOTU 

• Necessitat de fer un ús sostenible 
de l’entorn natural malgrat 
l’increment d’activitats de lleure a 
la natura que es pugui produir en 
el futur 

 

• Desenvolupar activitats que diversifiquin la base 
econòmica del municipi impulsant amb cura les 
activitats de lleure i educació a la natura 
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MOBILITAT I TRANSPORT 
ELEMENTS DE DIAGNOSI PROPOSTES - OBJECTIUS D'ACTUACIÓ 

FORTALESES I OPORTUNITATS  

• Importància de la posada en 
funcionament de l’Eix Transversal 
per a la millora de les connexions 
d’Arbúcies a nivell regional 

• Aprofitar els canvis en la mobilitat derivats de la posada 
en marxa de l’Eix  

 

• Millora dels fluxos de mobilitat i 
disminució del trànsit dins la vila 
arrel de la construcció de la 
variant i de diversos giratoris 

• Continuar les actuacions d’ordenació de fluxos de 
trànsit  

• Futures millores previstes en el 
PGOTU per a les connexions de la 
vila 

• Seguir l’aplicació de les determinacions del PGOTU 

• Intensitats de trànsit moderades i 
baixes dins la vila 

• Continuar les actuacions d’ordenació de fluxos de 
trànsit 

• Evitar l’increment de les intensitats de trànsit a 
l’interior de la població 

• Potenciar els aparcaments perifèrics 
• Potenciar l’ús del transport públic 
• Potenciar els desplaçaments a peu i amb bicicleta 
• Impulsar l’ús compartit del vehicle privat 

• Possibilitats de millora indirecta de 
les condicions per als 
desplaçaments a peu i amb 
bicicleta, amb la implementació de 
diverses mesures previstes al 
PGOTU 

• Seguir l’aplicació de les determinacions del PGOTU 
• Potenciar els desplaçaments a peu i amb bicicleta 

• Dimensions adequades de la vila 
per potenciar l’ús dels 
aparcaments perifèrics i el 
desplaçament a peu fins els nuclis 
d’activitat 

• Potenciar els aparcaments perifèrics 
• Potenciar els desplaçaments a peu i amb bicicleta 

• Previsió de crear aparcaments 
fora calçada en barris cèntrics 

• Continuar les gestions per crear aparcaments fora 
calçada propers al centre 

• Possibilitat de plantejar serveis de 
transport públic que responguin a 
les necessitats pròpies d’Arbúcies i 
dels usuaris potencials 

• Potenciar el transport públic inter i intramunicipal 
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MOBILITAT I TRANSPORT 
ELEMENTS DE DIAGNOSI PROPOSTES - OBJECTIUS D'ACTUACIÓ 

DEBILITATS I AMENACES  
• Existència de vialitat deficient al 

polígon Torres Pujals, tot i la 
millora del seu accés  

 

• Continuar les gestions per urbanitzar adequadament el 
polígon industrial 

 

• Important nombre de 
desplaçaments des de fora 
d’Arbúcies cap a la vila 

 

• Potenciar el transport públic intermunicipal 

• Predomini de l’ús del vehicle 
privat en els desplaçaments per 
motius de feina, tant cap a fora del 
municipi com dins aquest, en part 
a conseqüència de la localització 
d’indústries fora de la vila 

 

• Potenciar el transport públic inter i intramunicipal 
• Impulsar l’ús compartit del vehicle privat 

• Problemes de congestió de trànsit 
dins la vila en hores punta 

 

• Potenciar el transport públic inter i intramunicipal 
• Impulsar l’ús compartit del vehicle privat 
• Impulsar formes urbanes que redueixin les necessitats 

de desplaçament 
• Important demanda d’aparcaments 

al centre de la vila 
• Continuar les gestions per crear aparcaments fora 

calçada propers al centre 
• Potenciar el transport públic inter i intramunicipal 
• Impulsar l’ús compartit del vehicle privat 
• Potenciar els aparcaments perifèrics 
• Potenciar els desplaçaments a peu 
• Impulsar formes urbanes que redueixin les necessitats 

de desplaçament 
 

• Insuficiència de mesures 
d’eliminació de barreres 
arquitectòniques, tot i la 
construcció de baixadors a les 
cantonades de les zones de nova 
urbanització 

  

• Continuar les gestions per implantar mesures 
d’eliminació de barreres arquitectòniques als 
carrers i als edificis municipals 

• Gestió deficient de les zones 
blaves 

 

• Controlar de forma efectiva la rotació de vehicles a 
les zones blaves 

• Manca de taxes completes sobre 
el nombre d’accidents 

• Fer un seguiment de l’accidentalitat 

• Existència de punts negres • Millorar trams de carretera amb major accidentalitat 
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AIGÜES 
ELEMENTS DE DIAGNOSI PROPOSTES - OBJECTIUS D'ACTUACIÓ 

FORTALESES I OPORTUNITATS  

• Bona qualitat de l’aigua de les 
xarxes del nucli urbà  

• Impulsar la gestió integral dels recursos hídrics 

• Elevada sensibilitat ciutadana en 
relació al cicle de l’aigua 

• Impulsar la gestió integral dels recursos hídrics 

• Progressiva implantació de la 
xarxa d’hidrants 

• Continuar amb la implantació de la xarxa d’hidrants 
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AIGÜES 
ELEMENTS DE DIAGNOSI PROPOSTES - OBJECTIUS D'ACTUACIÓ 

DEBILITATS I AMENACES  
• Existència de deficiències a les 

infrastructures de subministrament 
d’aigua potable 

• Millorar la gestió de l’aigua de les xarxes 
d’abastament 

 
• Deficiències en determinades 

captacions d’aigües subterrànies 
per abastament de determinades 
urbanitzacions  

• Millorar la gestió de l’aigua de subministrament a les 
urbanitzacions del municipi 

• Necessitat de millora de la gestió 
de l’aigua de subministrament a 
algunes urbanitzacions del 
municipi. 

• Millorar la gestió de l’aigua de subministrament a les 
urbanitzacions del municipi 

• Important demanda d’aigua per a 
usos industrials i agrícoles amb 
incidència sobre els recursos 
hídrics a l’època estival 

 

• Integrar mesures d’estalvi d’aigua en els nous projectes 
i en les reformes municipals. 

• Incentivar el control i la reducció dels consums 
d’aigua per a ús agrícola 

• Evitar temporalment la implantació d’activitats que 
requereixin consums elevats d’aigua 

• Impulsar la gestió dels recursos hídrics 
• Inexistència d’una regulació 

eficient de les captacions d'aigües 
subterrànies 

• Impulsar la gestió dels recursos hídrics 

• Deficiències a la xarxa de 
clavegueram i als col·lectors 
interceptors amb perspectives de 
millora 

• Elaborar una cartografia actualitzada de la xarxa de 
clavegueram. 

• Implantar un manteniment periòdic de la xarxa de 
clavegueram. 

• Elevat percentatge d’aigua 
residual domèstica depurada 

• Impulsar la gestió dels recursos hídrics 

• Possible incidència d’alguns 
abocaments industrials a llera 
pública 

• Fomentar la connexió de les aigües residuals de les 
indústries del polígon industrial Torres i Pujals a la 
xarxa de clavegueram. 

• Ampliar el control dels abocaments d’aigües residuals 
industrials a la llera pública i a la xarxa de clavegueram.

• Existència d’abocaments d’aigua 
residual domèstica puntuals 
associats a determinats nuclis 
dispersos 

• Impulsat la construcció de xarxa de clavegueram i 
sistemes de depuració a urbanitzacions i nuclis 
dispersos 

• Necessitat de millora de la gestió 
de les aigües residuals 

• Millorar el funcionament dels col·lectors 
• Reduir la concentració de nodrients a l’aigua de sortida 

de l’EDAR 
• Evitar les males olors a l’EDAR 
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RESIDUS 
ELEMENTS DE DIAGNOSI PROPOSTES - OBJECTIUS D'ACTUACIÓ 

FORTALESES I OPORTUNITATS  

• Moderat índex de producció de 
residus amb una tendència a 
l’estabilització 

• Incentivar la minimització en la generació de deixalles 
en l’àmbit domèstic. 

• Integrar criteris ambientals en la compra de béns i 
equips i en la selecció de proveïdors de l’ajuntament. 

• Existència d’infrastructures i 
mecanismes per a la plena 
realització de la recollida 
selectiva. 

• Incentivar la recollida selectiva per part de la 
població aprofitant les infraestructures existents. 

• Impulsar una iniciativa per a la recollida porta a porta de 
residu d’envàs de cartró als comerços 

• Incrementar l’ús de material reutilitzable i de la recollida 
selectiva de residus als edificis municipals, i en els 
actes públics 

• Nivell de reciclatge de RSU 
superior a la mitjana catalana 

 

• Correcta gestió dels punts 
d’abocament incontrolat 

• Continuar amb les tasques d’eliminació periòdica dels 
punts d’abocament incontrolat  

 
DEBILITATS I AMENACES  

• Baix percentatge de recollida 
selectiva de matèria orgànica i 
envasos 

• Incentivar la recollida selectiva per part de la 
població aprofitant les infraestructures existents. 

• Dificultats per a la recollida de 
residus de les cases de pagès 

• Impulsar la iniciativa de la recollida de residus a les 
cases de pagès i l’avaluació posterior del seu grau d’èxit

• Dèficits en el control del 
funcionament de la deixalleria  

• Millorar el control dels residus que entren a la 
deixalleria municipal 

• Dèficits en el manteniment de les 
àrees d’aportació 

• Millorar la neteja i el manteniment de les àrees 
d’aportació. 

• Baix nombre d’indústries que 
realitzen la declaració de residus 

• Fomentar la realització de la Declaració de Residus 
Industrials 

• Evitar la recollida municipal de residus industrials 
 

• Insuficient control de la producció i 
gestió de runes 

• Legalització de l’actual abocador de runes del 
municipi 
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ENERGIA I ATMOSFERA 
ELEMENTS DE DIAGNOSI PROPOSTES - OBJECTIUS D'ACTUACIÓ 

FORTALESES I OPORTUNITATS  

• Existència de recursos naturals 
per al desenvolupament de les 
energies renovables 

• Fomentar l’ús de energia renovable en els edificis 
municipals i en el sector domèstic 

• Valoritzar els residus de fusta i llenya amb una central de 
calefacció municipal amb producció d’electricitat 

• Bona qualitat atmosfèrica • Realitzar un control dels nivells d’immissió de 
contaminants atmosfèrics 

DEBILITATS I AMENACES  

• Important increment dels consums 
d’energia en tots els sectors 

 

• Incorporar exigències d’eficiència energètica als plecs 
de condicions de les instal·lacions noves o de les que es 
remodelin 

• Elaborar normes que afavoreixin l’estalvi energètic 
• Fomentar l’estalvi energètic a les llars 
• Potenciar la implantació d’una Oficina d’Estalvi 

Energètic d’àmbit comarcal 
• Promoure la reducció d’energia als principals 

consumidors industrials mitjançant auditories 
energètiques 

• Optimitzar el consum energètic de l’administració 
municipal  

• Baix ús d’energies renovables 
amb forta dependència de fonts 
externes 

• Fomentar l’ús de energia renovable en els edificis 
municipals 

• Valoritzar els residus de fusta i llenya amb una 
central de calefacció municipal amb producció 
d’electricitat 

• Necessitat de millorar el control de 
la despesa energètica de 
l’administració municipal 

• Aplicar les propostes de les auditories energètiques ja 
realitzades 

• Incorporar sistemes eficients en el consum d’energia en 
els edificis municipals 

• Reduir els consums amb l’aplicació d’un Pla d’Estalvi 
Energètic 

• Crear la figura del gestor energètic 
• Augment progressiu de les 

emissions en tots els sectors 
d’activitat 

• Incrementar els controls de les emissions  de 
contaminants a les indústries carrosseres 
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ACÚSTICA 
ELEMENTS DE DIAGNOSI PROPOSTES - OBJECTIUS D'ACTUACIÓ 

FORTALESES I OPORTUNITATS  

• Queixes puntuals per problemes 
de sorolls 

 

• Fer un seguiment de les queixes per sorolls 
 

• Inexistència de percepció del 
soroll com un problema ambiental 
del municipi 

• Mantenir la bona qualitat acústica de la vila 

DEBILITATS I AMENACES  
• Nivells de soroll ambiental elevats 

en alguns carrers a causa de la 
combinació de la intensitat del 
trànsit, amb les característiques 
del vial o les activitats que s’hi 
realitzen   

 

• Reduir l’ús del vehicle privat a la vila 
• Adoptar mesures de pacificació del trànsit en 

alguns carrers 
• Disminuir els elements viaris que contribueixen a 

incrementar els nivells de soroll 
 

• Percepció de contaminació 
acústica elevada per part dels 
vilatans provocada sobretot per 
les fàbriques del nucli urbà, els 
ciclomotors i la música del jovent 

• Controlar les activitats econòmiques potencialment 
generadores de molèsties per soroll 

• Controlar el soroll generat pels vehicles a motor, 
especialment les motocicletes 

• Realitzar campanyes d’educació sobre el soroll 
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INCIDÈNCIA AMBIENTAL DE LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES  
ELEMENTS DE DIAGNOSI PROPOSTES - OBJECTIUS D'ACTUACIÓ 

FORTALESES I OPORTUNITATS  
• Moderada incidència de les 

activitats industrials. 
• Continuar treballant per a l’obtenció d’un cens 

actual de les activitats 
 

• Baix impacte ambiental de 
l’activitat agrària 

• Continuar treballant per a l’obtenció d’un cens 
actual de les activitats 

 
DEBILITATS I AMENACES  

• Necessitat d’adequar la gestió dels 
expedients d’activitat a la llei 
d’Intervenció Integral de 
l’Administració Ambiental 

• Elaboració d’una ordenança municipal per a 
l’aplicació de la Llei d’Intervenció Integral de 
l’Administració Ambiental 

• Obtenció d’una gestió informatitzada per adequar el 
procés de tramitació de les llicències a la Llei 
d’Intervenció Integral de l’Administració Ambiental  

• Continuar treballant per a l’obtenció d’un cens 
actual de les activitats  
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RISC AMBIENTAL  
ELEMENTS DE DIAGNOSI PROPOSTES – OBJECTIUS D'ACTUACIÓ 

FORTALESES I OPORTUNITATS  

• Bona prevenció del risc d’incendis 
forestals 

• Mantenir actualitzat el Pla d’Actuació Municipal 
per a incendis forestals del municipi  

• Fomentar la realització dels Plans 
d’Autoprotecció per a les cases de colònies i el 
càmping del Vidal 

• Progressiva implantació de la 
xarxa d’hidrants 

• Continuar amb la implantació de la xarxa 
d’hidrants 

 
• Baix índex de risc de l’activitat 

industrial 
• Incentivar l’elaboració de Plans d’emergència 

Interiors a les indústries 
• Promoure la implantació de Sistemes de Gestió 

Mediambiental basats en la ISO 14.001, o bé 
l'EMAS, i Sistemes de Seguretat i Prevenció de 
Riscos Laborals en l’àmbit industrial 

DEBILITATS I AMENACES  

• Existència d’urbanitzacions no 
annexionades sense Plans 
d’Autoprotecció 

• Elaboració de Plans d’Autoprotecció per a 
emergències per incendis forestals per a les 
urbanitzacions que no estiguin annexionades al 
casc urbà. 
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FACTORS DE SOSTENIBILITAT ECONÒMICA 
ELEMENTS DE DIAGNOSI PROPOSTES – OBJECTIUS D'ACTUACIÓ 

FORTALESES I OPORTUNITATS  

• Activitat econòmica local en fort 
creixement 

 

- 
 

• Forta activitat industrial amb una 
important especialització en el 
sector carrosser 

- 

• Potencialitats per al 
desenvolupament del turisme 
vinculat a la qualitat i diversitat 
dels recursos naturals i culturals 
locals, i l’existència d’equipaments 
per a la gestió i difusió d’aquest 
patrimoni. 

• Impulsar el desenvolupament turístic de la vila 
basat en el patrimoni natural i cultural local 

• Aprofundir en les possibilitat que ofereix el PN del 
Montseny per a la millora del medi natural i el 
desenvolupament socio-econòmic del municipi. 

• Millorar el paisatge urbà 

• Nivell d’atur excepcionament baix 
amb forta capacitat de generació 
d’ocupació 

- 
 

DEBILITATS I AMENACES  
• Escassa diversificació econòmica 

que suposa menor estabilitat 
davant de crisis dels sectors 
locals.  

• Impulsar el desenvolupament turístic de la vila basat en 
el patrimoni natural i cultural local 

• Sector primari en regressió amb 
incidència negativa sobre el 
manteniment i gestió del patrimoni 
natural i cultural.  

• Fomentar el desenvolupament rural del municipi 
l’estabilització de la seva població. 

• Dèficits en l’oferta d’establiments  
turístics i en l’articulació i 
comercialització de productes 
turístics vinculats al municipi. 

• Impulsar el desenvolupament turístic de la vila basat en 
el patrimoni natural i cultural local 

• Baixa diversificació del mercat 
laboral amb dèficits de localització 
de llocs de treballs associats a 
determinats subsectors serveis i 
estudis universitaris.  

• Impulsar el desenvolupament turístic de la vila basat en 
el patrimoni natural i cultural local 

• Facilitar la inserció laboral femenina 

• Majors dificultats d’inserció laboral 
de la dona amb taxes d’atur 
superiors i major mobilitat laboral 
cap a fóra del municipi. 

• Facilitar la inserció laboral femenina 
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FACTORS DE SOSTENIBILITAT SOCIAL  
ELEMENTS DE DIAGNOSI PROPOSTES - OBJECTIUS D'ACTUACIÓ 

FORTALESES I OPORTUNITATS  

• Creixement demogràfic 
moderadament positiu des de 
mitjans dels anys vuitanta afavorit 
per la capacitat d’atracció de 
població forània. 

 

• Impulsar el desenvolupament econòmic i social amb 
criteris de sostenibilitat 

 

• Accés generalitzat a l’educació 
obligatòria amb una adequada 
dotació de centres i riquesa 
d’agents educatius 

• Promoure l’educació per al desenvolupament sostenible
 

• Forta identificació de la població 
amb el municipi amb un important 
nivell d’activitat associativa 

• Fomentar la participació de la població i agents 
socials i econòmics locals en la implementació i 
seguiment de l’Agenda 21 Local 

• Intensa vocació solidària i 
internacionalista 

• Impulsar la cooperació internacional amb altres 
municipis en procés d’implantació d’Agendes 21 locals 

• Riquesa del patrimoni històric-
arquitectònic i cultural amb una 
important acció local per a la seva 
recuperació i gestió  

• Impulsar el desenvolupament turístic de la vila basat en 
el patrimoni natural i cultural local  

• Inexistència de problemàtiques de 
pobresa o exclusió social greus 
amb una acceptació general 
positiva al col·lectiu d’immigrants 

• Impulsar la integració dels immigrants al municipi 

• Nivell de salut de la població 
similar al context català amb un 
servei i infrastructura sanitària 
pública correcta 

• Vetllar pel bon funcionament dels serveis sanitaris 
existents 

• Qualitat dels factors ambientals 
que incideixen sobre la salut de la 
població 

• Preservar la biodiversitat i el paisatge del conjunt del 
municipi 

• Disminuir la incidència del trànsit i impulsar una 
mobilitat més sostenible 

• Mantenir i millorar la qualitat aigües d’abastament 
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FACTORS DE SOSTENIBILITAT SOCIAL  
ELEMENTS DE DIAGNOSI PROPOSTES - OBJECTIUS D'ACTUACIÓ 

DEBILITATS I AMENACES  
• Tendència a l’envelliment de la 

població i a un moviment natural 
negatiu 

• Afavorir el benestar i cohesió social 

• Disminució progressiva de la 
població rural dispersa 

• Fomentar el desenvolupament rural del municipi i 
l’estabilització de la seva població 

• Risc del manteniment de la 
formació professional vinculada al 
sector industrial local 

• Impulsar el manteniment i potenciació de la formació 
professional vinculada a activitats econòmiques locals.  

• Insuficient potenciació de la 
protecció i promoció de la salut de 
la població 

• Impulsar la promoció i protecció de la salut 
 

• Poca disposició de la població per 
participar en la defensa del medi 
ambient  

• Fomentar la participació de la població i agents socials i 
econòmics locals en la implementació i seguiment de 
l’Agenda 21 Local 

• Promoure l’educació per a l desenvolupament 
sostenible 

• Afavorir l’accés a la informació ambiental 
 



2. De la Diagnosi al Pla d’Acció 

Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat d’Arbúcies. 2001.  MINUARTIA, Estudis Ambientals.  

21

 

ORGANITZACIÓ I GESTIÓ MUNICIPAL  
ELEMENTS DE DIAGNOSI PROPOSTES - OBJECTIUS D'ACTUACIÓ 

FORTALESES I OPORTUNITATS  

• Sensibilitat de l’administració local 
vers les temàtiques ambientals 

 

• Potenciar la integració de criteris ambientals en el 
funcionament de l’administració local. 

• Existència de polítiques 
ambientals sectorials 
consolidades. 

• Crear mecanismes de coordinació i seguiment tècnic de 
la gestió ambiental municipal i la implantació de 
l’Agenda 21 Local. 

 
DEBILITATS I AMENACES  

• Dèficit de recursos humans 
específics per a la gestió 
ambiental municipal i la 
implantació de l’Agenda 21 Local. 

• Reforçar els recursos humans assignats a la gestió 
ambiental. 

• Inexistència de mecanismes de 
coordinació tècnica estable sobre 
temàtiques amb incidència 
ambiental.  

• Crear mecanismes de coordinació i seguiment tècnic de 
la gestió ambiental municipal i la implantació de 
l’Agenda 21 Local. 

 
• Insuficient ambientalització del 

funcionament de l’administració 
local 

• Potenciar la integració de criteris ambientals en el 
funcionament de l’administració local. 

• Impulsar les bones pràctiques ambientals en la gestió i 
manteniment dels espais públics. 

 



 

 

 
 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

3 
 

PLA D’ACCIÓ LOCAL PER A LA 
SOSTENIBILITAT 
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3. PLA D’ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT 

3.1 Objectius  

 
Els objectius del Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat d’Arbúcies s'han definit prenent 
com a referència els principis rectors de sostenibilitat establerts a la Carta de les Ciutats 
Europees cap a la Sostenibilitat (Carta d’Aalborg), i que s’expressen de forma sintètica en:  
 
• Ritme de consum de recursos materials, hídrics i energètics renovables inferior a la 

capacitat dels sistemes naturals per reposar-los. 
• Ritme de consum de recursos no renovables inferior al ritme en que els recursos 

renovables sostenibles els substitueixen. 
• Ritme d’emissió de contaminants inferior a la capacitat de l’aire, l’aigua i del sòl per 

absorbir-los i processar-los. 
• Manteniment de la diversitat biològica, la salut pública i la qualitat ambiental a nivells 

suficients per  preservar la vida i el benestar social humans, així com la flora i la fauna.  
• Justícia social i satisfacció de les necessitats bàsiques de la població.  
• Participació de la ciutadania i sectors locals en el desenvolupament sostenible local. 
• Progrés econòmic local.  
 
El creuament d’aquests principis generals de sostenibilitat amb els aspectes recollits a la 
Diagnosi de l’estat del municipi expressats en termes de Debilitats, Amenaces, Fortaleses i 
Oportunitats ha portat a definir uns objectius d’actuació, expressats en l’apartat anterior. A 
partir d’aquests objectius i la seva jerarquització  es defineixen els objectius estratègics del 
Pla definits com a Línies Estratègiques, i que constitueixen els eixos estructuradors del Pla 
d’Acció.  
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3.2 Estructura i continguts 

3.2.1 Estructura del Pla 

El Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat s’estructura a partir de la definició de Línies 
estratègiques que constitueixen els objectius estratègics als que pretén donar resposta el 
Pla. El PALS d’Arbúcies es configura per 8 línies estratègiques. 
 
Cada línia estratègica conté objectius específics, enunciats en forma de Programes 
d’actuació. Aquests programes es concreten en un seguit d’accions, les quals es troben 
definides segons els objectius generals i específics als que responen (línia i programa), 
descripció, entitats implicades, costos econòmics i de personal, fonts de finançament i nivell 
de prioritat assignat (veure figura 3.1). 
 
El Pla d'Acció proposat per Arbúcies consta de 8 línies, 34 programes i 153 accions, 
constituint el document de base del procés d’Agenda 21 d’Arbúcies.  

Figura 3.1. Estructura del Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat 

LÍNIES ESTRATÉGIQUES (8) 

Objectius fonamentals amb els que s’estructura el Pla d’Acció 
Local per a la Sostenibilitat 

Programes d’actuació (34) 

Objectius específics de cada una de las línies d’actuació 

Accions (154) 

- Títol    - Cost estimat 
- Descripció   - Entitats implicades 
- Termini d’execució - Finançament 
- Periodicitat   - Indicadors 
- Prioritat   - Tipus d’acció 
- Principis de sostenibilitat 

Actuacions o projectes concrets a realitzar  
per assolir l’objectiu del programa  
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3.2.2 Característiques bàsiques de les accions 

Les accions constitueixen la unitat bàsica amb la que s’estructura i defineix el Pla d’Acció, 
disposant cadascuna d’elles d’una caracterització segons es mostra a les següents 
pàgines. 
 
El concepte d’actuació considerat per al disseny del PALS s’entén en un sentit ampli, 
incloent així accions de naturalesa molt diferent i que es podrien classificar de la següent 
forma: 
 
• Gestió 

Accions diverses vinculades a la gestió municipal que permetin avançar cap a la 
sostenibilitat 
Exemples: Realitzar el seguiment de la incidència ambiental d’una determinada 
infrastructura, Controlar el nivell acústic dels ciclomotors, Sol·licitar la intervenció d’una 
administració supra-municipal 

 
• Educació i Participació 

Activitats vinculades a l’educació per a la sostenibilitat i la promoció de la participació de 
la població i els diferents actors de la comunitat local 
Exemples: Campanyes educatives a les escoles, Creació d’un òrgan de participació 
estable per al seguiment de l’Agenda 21 Local 

 
• Normativa 

Incorporació o modificació de normativa que limiti impactes sobre el medi, millori la 
gestió ambiental o afavoreixi processos i actituds que tendeixen cap a la sostenibilitat i 
facilitin la internalització de costos o beneficis ambientals. 
Exemples: Elaboració d’ordenances que promoguin l’energia solar, Adequació 
d’ordenances a la normativa supra-local més recent. 

 
• Fiscalitat 

Modificacions de la fiscalitat que afavoreixen processos i actituds que tendeixen cap a 
la sostenibilitat i facilitin la internalització de costos o beneficis ambientals. 
Exemples: Realitzar descomptes fiscals a activitats econòmiques que afavoreixen el 
manteniment de la biodiversitat  
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• Inversions 
Accions que suposin l’adquisició d’equipaments o execució d’infrastructures  
Exemples: Realització d’un sistema de sanejament d’aigua, Instal·lació de plaques 
fotovoltaiques 

 
• Integració de criteris de sostenibilitat:  

Accions associades a la consideració de criteris ambientals en els diferents aspectes 
vinculats a la gestió municipal o al propi funcionament de l’administració local.  
Exemple: Integració de criteris ambientals en el planejament urbanístic, Integració de 
criteris ambientals en la compra de productes des de l’ajuntament, Integració de bones 
pràctiques en el funcionament de l’administració local. 
  

• Estudis 
Actuacions consistents en l’elaboració d’estudis que permetin conèixer o valorar millor 
àmbits, processos o problemàtiques rellevants a nivell de sostenibilitat i o bé definir 
actuacions que el Pla d’Acció no pot arribar a concretar. 
Exemples: Elaboració d’un Inventari de Camins,  Realització d’un estudi de viabilitat 
d’una gran infrastructura ambiental. 
 

  



DESCRIPCIÓ DELS CONCEPTES EMPRATS PER A LA CARACTERITZACIÓ DE LES ACCIONS

CONCEPTE DESCRIPCIÓ

Codi Codi númèric format per tres dígits, en referència a la línia, al programa i a la pròpia acció respectivament

Acció Títol de l'acció

Línia Número i títol de la línia estratègica a la que pertany l'acció i que recull l'objectiu general de l'acció

Programa Número i títol del programa d'actuació al que pertany l'acció i que recull l'objectiu específic de l'acció

Descripció Definició i caracterització bàsica de l'acció

Tipus d'acció Estableix la tipologia de l'acció segons les categories: Gestió, Educació i Participació, Normativa, 
Fiscalitat, Inversions i Integració de criteris de sostenibilitat

Termini 
d'execució/implantació

Període màxim en que l'acció s'hauria d'haver realitzat (en cas d'una acció puntual) o implantat (en el cas 
d'una acció que ha de perdurar en el temps de forma continuada o periòdica)

            Curt Indica que el termini d'execució/implantació és curt (de 0 a 2 anys)

            Mitjà Indica que el termini d'execució/implantació és mitjà (de 3 a 5 anys)

            Llarg Indica que el termini d'execució/implantació és llarg (de 5 a 10 anys)

Periodicitat Freqüència amb la que l'acció s'ha de realitzar. En els casos en què l'acció s'ha d'executar de forma 
constant s'indica el terme "continuada"

Prioritat Indica si l'acció proposada és prioritària per presentar una importància rellevant, ja sigui perquè incideix 
sobre un aspecte clau, és urgent la seva implementació o la seva realització tindrà múltiples efectes 
positius.

Cost total (MPTES) Cost total necessari per executar o implantar l'acció, considerant la suma de la inversió i despesa inicial, i 
el cost de manteniment anual multiplicat pel nombre d'anys d'implantació de l'acció.Expressa en milions 
de pessetes

Entitats Entitats implicades en l'execució o implantació de l'acció
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CONCEPTE DESCRIPCIÓ

Directament executable 
per l'ajuntament

Diferencia aquelles accions que són directament executables, per l'ajuntament (total o parcialment) 
respecte aquelles en les que l'ajuntament exerceix una funció de catalització o sol·licitud d'actuació per 
part d'entitats supramunicipals o agents econòmics i socials locals

Finançament (X%) Entitats implicades o que poden estar implicades en el finançament econòmic de l'acció i percentatge 
proposat d'aportació respecte el cost total de l'acció

Indicadors Indicador o Indicadors del Sistema d'Indicadors de Sostenibilitat, relacionats d'una manera directa o 
indirecta amb l'acció

Programes de 
Finançament

Títol dels programes de Finançament a utilitzar com a fonts de finançament de l'acció

Principis de 
Sostenibilitat

Principis de sostenibilitat recullits a la carta d'Aalborg vinculats al desenvolupament de l'acció
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3.2.3 Caracterització econòmica i responsabilitat d’execució de les accions 

Cadascuna de les accions considerades al Pla d’Acció disposa d’una estimació del seu 
cost i que es desenvolupa específicament en l’apartat 3.5 de justificació econòmica del Pla. 
 
Per a la caracterització econòmica de cada acció s’han considerat els costos associats de 
Despesa, Inversió, Cost Anual o de Manteniment (per accions d’execució continuada o 
periòdica), i l’elaboració d’observacions en relació als criteris o conceptes considerats per a 
la seva estimació. 
 
Considerant que el PALS constituirà una eina gestionada des de l’ajuntament, s’han 
assignats costos a aquelles accions en les que l’ajuntament participa parcial o totalment en 
el seu finançament. En aquest sentit, per aquelles accions associades a competències 
exclusives d’administracions supramunicipals s’ha considerat solament els costos vinculats 
a la sol·licitud o gestió per part de l’ajuntament de la intervenció efectiva de l’administració 
en qüestió. 
 
Degut a l’heterogeneïtat tipològica i temàtica de les accions plantejades, el tipus 
d’assignació de costos també és divers donant-se les següents casos específics: 
 
• Accions sense valorització dels costos de recursos humans municipals: 

Accions que per la reduïda i puntual dedicació de recursos humans ja existents en 
l’ajuntament no suposen un cost en temps significatiu que pugui modificar el règim 
horari de contractació actual, o bé que puguin ser assumits per una contractació de 
recursos humans ja considerada en una altra acció i que per tant suposaria una doble 
comptabilitat. 
Exemple: Crear un òrgan impulsor de l’Agenda 21 Local  

 
• Accions sense cost 

Accions que per les seves característiques no suposen cap cost econòmic o aquest no 
és significatiu. 
Exemple: Integrar criteris ambientals en la selecció de proveïdors  

 
• Pendent de definir 

Accions que per la seva dimensió requereixen d’un projecte tècnic o d’un estudi 
econòmic específic.  
Exemple: Construir una central de calefacció 
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Malgrat que el Pla d’Acció pugui ser gestionat i dinamitzat des de l’ajuntament bona part de 
les accions considerades requereixen de la participació d’altres administracions, empreses 
locals, entitats o la població en general. 
 
En aquest sentit, cadascuna de les accions té assignades tot un conjunt d’entitats 
implicades en el desenvolupament de l’acció, de les quals es fa un llistat a les pàgines 
posteriors amb les abreviatures corresponents utilitzades. 
 
De forma complementària a l’assignació d’entitats implicades en l’execució, cadascuna de 
les accions disposa de tot un conjunt d’entitats vinculades al seu finançament, assignant 
percentatges de co-finançament en els casos en els que el marc de finançament establert 
per normativa, tipus de subvenció, o existència de criteris generals ho permeten. Aquests 
percentatges imputats no poden deixar de ser considerats en molts casos com a 
orientatius, i per tant subjectes a modificació a mida que es vagi implantant el Pla.  



CLAU D'INTERPRETACIÓ DE CODIS D'ENTITATS

A.J. RUZ SL (concessionaria de la recollida de residus)A.J. RUZ SL

Agència Catalana de l'Aigua. Departament de Medi Ambient. Generalitat de CatalunyaACA

Associació de Defensa Forestal Montseny-GuilleriesADF

Associacions de Defensa VegetalADV

Agencia Española de Cooperación InternacionalAECI

Ajuntament de FiguigAFI

Ajuntament d'ArbúciesARB

Ajuntament d'Arbúcies, Benestar SocialARB(BS)

Ajuntament d'Arbúcies, CulturaARB(CUL)

Ajuntament d'Arbúcies, EnsenyamentARB(ENS)

Ajuntament d'Arbúcies, GovernacióARB(GOV)

Ajuntament d'Arbúcies, Hisenda i PersonalARB(HIS)

Ajuntament d'Arbúcies, JoventutARB(JOV)

Ajuntament d'Arbúcies, Medi Ambient i PagesiaARB(MA)

Ajuntament d'Arbúcies, Obres i ServeisARB(OS)

Ajuntament d'Arbúcies, Participació CiutadanaARB(PC)

Ajuntament d'Arbúcies, SolidaritatARB(SOL)

Ajuntament d'Arbúcies, Salut PúblicaARB(SP)

Ajuntament d'Arbúcies, Comerç i TurismeARB(TUR)
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CLAU D'INTERPRETACIÓ DE CODIS D'ENTITATS

Ajuntament d'Arbúcies, UrbanismeARB(URB)

Ajuntaments de la rodaliaARO

Agents Socials i Econòmics LocalsASEL

Ajuntament de Sant Feliu de BuixalleuASFB

Centre d'Atenció Primària d'ArbúciesCAP

Comunitats de Regants d'ArbúciesCCRR

Consell Comarcal de la SelvaCCS

Centre per a l'Empresa i el Medi Ambient. Departament de Medi AmbientCEMA(DMA)

Centres EducatiusCentres Educatius

Consell Municipal de SolidaritatCMS

Consorci Municipal de TurismeCMT

Companyies subministradores d'aigua de xarxaComp.Submin. d'aigua

Agricultura i Política Forestal .Diputació de GironaDAPF (DdGI)

Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. Generalitat de CatalunyaDARP (GC)

Departament de Benestar Social. Generalitat de CatalunyaDBS (GC)

Diputació de BarcelonaDdBA

Diputació de GironaDdGI

Departament d'Ensenyament i Cultura. Diputació de GironaDEC (DdGI)

 Departament de Governació. Generalitat de CatalunyaDG (GC)
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CLAU D'INTERPRETACIÓ DE CODIS D'ENTITATS

Direcció General de Carreteres. Generalitat de CatalunyaDGC (GC)

Direcció General de Patrimoni Natural i Medi Físic. Departament de Medi AmbientDGPNMF (DMA)

Direcció General de Ports i Transports. Generalitat de CatalunyaDGPT(GC)

Direcció General de Qualitat Ambiental. Departament Medi AmbientDGQA (DMA)

Direcció General XI. Medi Ambient. Unió EuropeaDGXI (UE)

Direcció General XVII. Energia. Unió EuropeaDGXVII (UE)

Departament d'Interior. Generalitat de CatalunyaDI (GC)

Departament d'Indústria, Comerç i Turisme. Generalitat de CatalunyaDICT (GC)

Departament de Medi Ambient. Generalitat de CatalunyaDMA (GC)

Departament de Medi Ambient i BBVADMA i BBVA

Departament de Medi Ambient i BankpymeDMA i BKPM

Departament de Política Territorial i Obres Públiques. Generalitat de CatalunyaDPTOP (GC)

Departament de Sanitat i Seguretat Social. Generalitat de CatalunyaDSSS (GC)

Departament de Treball. Generalitat de CatalunyaDT (GC)

Empreses localsEmpreses locals

Elaboració pròpiaEP

Fons Català de Cooperació pel desenvolupamentFons Català de Coop. pel Desenv.

Fundació Solidaritat-UBFSUB

Gestió d'Infrastructures, SA. Departament de Política Territorial. Obres PúbliquesGISA (DPTOP)
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CLAU D'INTERPRETACIÓ DE CODIS D'ENTITATS

Institut Català de l'Energia. Departament d'Indústria, Comerç i TurismeICAEN (DICT)

Institut de Recerca i Tecnologia Agrària. Departament d'Agricultura Ramaderia i Pesca. Generalitat de CatalunyaIRTA

Junta de Residus. Departament de Medi AmbientJR (DMA)

Junta de Compensació del Polígon Industrial Torres PujalsJunta Comp. polígon

Laboratori General d'Assaigs i InvestigacionsLGAI

Llar d'avisLlar d'avis

Medi Ambient. Diputació de GironaMA (DdGI)

Mossos d'EsquadraMossos d'Esquadra

PALAHI, S.APALAHI

RENFERENFE

Societat de CaçadorsSC

SEARSA (empresa explotadora de l'EDAR)SEARSA

Sector comercialSECTOR COMERCIAL

Servei de Gestió Forestal. Departament de Medi AmbientSGF(DMA)

Societat de PescadorsSP

Servei de Parcs Naturals. Diputació de BarcelonaSPN (DdBA)

Unió EuropeaUE

Urbanitzacions d'ArbúciesUrbanitzacions
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LÍNIES ESTRATÈGIQUES
PLA D'ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT D'ARBÚCIES

1. PRESERVAR LA BIODIVERSITAT I EL PAISATGE DEL CONJUNT DEL MUNICIPI

2. DISMINUIR LA INCIDÈNCIA DEL TRÀNSIT I IMPULSAR UNA MOBILITAT MÉS SOSTENIBLE

3.  DISMINUIR EL CONSUM D'AIGUA I MILLORAR EL SANEJAMENT DE LES AIGÜES RESIDUALS

4. FOMENTAR LA MINIMITZACIÓ, REUTILITZACIÓ I RECICLATGE DE RESIDUS

5. OPTIMITZAR ELS CONSUMS ENERGÈTICS I REDUIR LES EMISSIONS CONTAMINANTS A L'ATMOSFERA

6. POTENCIAR LA GESTIÓ AMBIENTAL MUNICIPAL I L'AMBIENTALITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

7. EDUCAR EN ELS VALORS DE LA SOSTENIBILITAT I PROMOURE LA IMPLICACIÓ DE LA POBLACIÓ EN EL 
DESENVOLUPAMENT DE L'AGENDA 21 LOCAL

8. IMPULSAR EL DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I SOCIAL AMB CRITERIS DE SOSTENIBILITAT
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LÍNIES ESTRATÈGIQUES
PROGRAMES D'ACTUACIÓ

PLA D'ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT D'ARBÚCIES

ACCIONS PER 
PROGRAMA

ACCIONS 
PER LÍNIA

LÍNIA PROGRAMA

1. PRESERVAR LA BIODIVERSITAT I EL PAISATGE DEL CONJUNT DEL MUNICIPI 35

1.1 Mantenir en bon estat els ecosistemes aquàtics 12

1.2 Impulsar actuacions de millora d’hàbitats i de conservació de la flora i la 
fauna  vinculades a les activitats tradicionals

8

1.3 Prevenir efectes indesitjats a causa de l’increment d’ús social de l’entorn 
rural

3

1.4 Minimitzar els impactes d’actuacions urbanístiques i de noves 
infrastructures

7

1.5 Aprofundir en les possibilitats que ofereix el Parc Natural del Montseny per 
a la millora del medi natural i el desenvolupament socio-econòmic del municipi

4

1.6 Educar els escolars sobre els valors del patrimoni natural del municipi 1

2. DISMINUIR LA INCIDÈNCIA DEL TRÀNSIT I IMPULSAR UNA MOBILITAT MÉS 
SOSTENIBLE

27
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ACCIONS PER 
PROGRAMA

ACCIONS 
PER LÍNIA

LÍNIA PROGRAMA

2.1 Ordenar el trànsit i reduir l'ús del vehicle privat dins a vila 1

2.2 Impulsar l’ús del transport públic 4

2.3 Fomentar els desplaçaments a peu i en bicicleta 6

2.4 Impulsar formes urbanes que redueixin les necessitats de desplaçament 3

2.5 Promoure bons hàbits en la mobilitat 3

2.6 Disminuir el soroll originat pel trànsit 4

2.7 Prevenir els accidents de trànsit 6

3.  DISMINUIR EL CONSUM D'AIGUA I MILLORAR EL SANEJAMENT DE LES AIGÜES 
RESIDUALS

17

3.1 Reduir el consum i millorar la gestió de l’aigua dels diferents sectors 
d’activitat

7

3.2 Millorar el sanejament de l’aigua 8

3.3 Impulsar la gestió integral dels recursos hídrics 2

4. FOMENTAR LA MINIMITZACIÓ, REUTILITZACIÓ I RECICLATGE DE RESIDUS 13
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ACCIONS PER 
PROGRAMA

ACCIONS 
PER LÍNIA

LÍNIA PROGRAMA

4.1 Potenciar la gestió eficient dels residus municipals 10

4.2 Millorar la gestió dels residus industrials 3

5. OPTIMITZAR ELS CONSUMS ENERGÈTICS I REDUIR LES EMISSIONS CONTAMINANTS 
A L'ATMOSFERA

14

5.1 Optimitzar el consum energètic de l’administració municipal i avaluar la 
qualitat atmosfèrica del nucli urbà

8

5.2  Reduir el consum d'energia del sector domèstic i promoure l'ús d'energies 
renovables

3

5.3 Reduir el consum d’energia a les indústries i incrementar els controls dels 
contaminants atmosfèrics

3

6. POTENCIAR LA GESTIÓ AMBIENTAL MUNICIPAL I L'AMBIENTALITZACIÓ DE 
L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

19

6.1 Reforçar els recursos humans assignats a la gestió ambiental i 
incrementar la coordinació

2

6.2 Potenciar la integració de criteris ambientals en el funcionament 
administració local

5

6.3 Impulsar les bones pràctiques ambientals en espais públics 3

6.4 Prevenir i controlar els factors de risc ambiental per incrementar la 
seguretat i protecció a la població

5

Pla d'Acció Local per a la Sostenibilitat d'Arbúcies. MINUARTIA, Estudis Ambientals. 2001 

 393. Pla d'Acció Local  per a la Sostenibilitat



ACCIONS PER 
PROGRAMA

ACCIONS 
PER LÍNIA

LÍNIA PROGRAMA

6.5 Millorar el control sobre les activitats del municipi. 4

7. EDUCAR EN ELS VALORS DE LA SOSTENIBILITAT I PROMOURE LA IMPLICACIÓ DE LA 
POBLACIÓ EN EL DESENVOLUPAMENT DE L'AGENDA 21 LOCAL

13

7.1 Fomentar la participació de la població i agents socials i econòmics locals 
en la implementació i seguiment de l'A21-Local

6

7.2 Promoure l'educació per al desenvolupament sostenible 2

7.3 Afavorir l'accés a la informació ambiental 1

7.4 Impulsar la cooperació internacional amb altres municipis en procés 
d’implantació d'Agendes 21 Locals

4

8. IMPULSAR EL DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I SOCIAL AMB CRITERIS DE 
SOSTENIBILITAT

16

8.1 Afavorir el benestar i cohesió social 5

8.2 Impulsar el desenvolupament turístic de la vila basat en el patrimoni 
natural i cultural local

3

8.3 Millorar el paisatge urbà 3

8.4 Fomentar el desenvolupament rural del municipi i l'estabilització de la seva 
població

5
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ACCIONS PER 
PROGRAMA

ACCIONS 
PER LÍNIA

LÍNIA PROGRAMA

TOTAL D'ACCIONS DEL PALS 154

Pla d'Acció Local per a la Sostenibilitat d'Arbúcies. MINUARTIA, Estudis Ambientals. 2001 

 413. Pla d'Acció Local  per a la Sostenibilitat



    



1. PRESERVAR LA BIODIVERSITAT I EL PAISATGE DEL CONJUNT DEL MUNICIPI

RESUM

Reconeixent els excepcionals valors naturals dels que disposa el territori, aquesta línia té com a objectiu potenciar la conservació de la 
biodiversitat i el paisatge en el conjunt del municipi, i alhora reforçar el dret de tots els arbuciencs i arbucienques a gaudir d'un entorn natural i 
un paisatge en bon estat.
Dins del conjunt de zones o elements valuosos o que presenten problemàtiques específiques associades figuren particularment els diversos 
sistemes aquàtics que trobem a Arbúcies i per aquest motiu es dedica un programa íntegrament a realitzar propostes en aquest àmbit. 
El manteniment de les activitats tradicionals, algunes d'elles amb components culturals, s'associa a una bona gestió dels valors naturals i 
paisatgístics en el conjunt del terme. El segon programa d’actuació incideix en diferents àmbits d'aquestes activitats. 
Un tercer bloc de propostes es refereix a l'ús social de l'entorn natural, ús que podria anar augmentant en el futur i arribar a tenir un efecte 
contraproduent sobre els valors que han provocat l'atracció dels visitants; el tercer programa té una intenció preventiva en aquest sentit. 
Les implantacions urbanístiques i les noves infrastructures són actuacions amb incidència important sobre el paisatge i els sistemes naturals 
del municipi, i constitueixen peces permanents que s'introdueixen en el territori. Es dedica un quart programa a realitzar propostes en relació a
actuacions urbanístiques, als efectes de la modificació de la Llei del Sòl, i a diverses infrastructures.
D'altra banda, l'existència del Parc Natural del Montseny és un fet que singularitza el municipi i li subministra la possibilitat d'utilitzar eines i 
recursos que afavoreixin tant la preservació dels valors naturals i paisatgístics com el desenvolupament rural. El cinquè programa inclou 
propostes adreçades a interaccionar amb el Parc.
Finalment, es proposa educar els escolars d'Arbúcies sobre els valors del patrimoni natural com un element clau per millorar la relació dels 
arbuciencs i arbucienques amb el seu entorn.

PROGRAMES

PLA D'ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT D'ARBÚCIES

1.1 Mantenir en bon estat els ecosistemes aquàtics

1.2 Impulsar actuacions de millora d’hàbitats i de conservació de la flora i la fauna  vinculades a les activitats tradicionals

1.3 Prevenir efectes indesitjats a causa de l’increment d’ús social de l’entorn rural

1.4 Minimitzar els impactes d’actuacions urbanístiques i de noves infrastructures

1.5 Aprofundir en les possibilitats que ofereix el Parc Natural del Montseny per a la millora del medi natural i el desenvolupament socio-
econòmic del municipi



    



1.1 Mantenir en bon estat els ecosistemes aquàtics

TERMINI
PRIORITAT

COST
TOTAL

(MPTES)

1. PRESERVAR LA BIODIVERSITAT I EL PAISATGE DEL CONJUNT DEL MUNICIPI

CODIC FINANÇAMENT
(%)

ACCIÓ RESPONSABILITAT

1.1.1 Fitar la zona de Domini Públic Hidràulic
Sol·licitar a l’Agència Catalana de l’Aigua la delimitació i 
fitament de la zona de Domini Públic Hidràulic a les rieres del 
municipi, en especial a la riera d’Arbúcies i de la Pineda en 
aquells trams en què calgui realitzar un millor control dels 
usos i activitats dins aquest Domini.

Mitjà

-

-ACA , ARB(URB)

1.1.2 Realitzar un seguiment de l’efecte de la sedimentació de 
terres provinents de l’Eix Transversal a la riera de la 
Pineda, d'Arbúcies i de Santa Coloma
Sol·licitar un seguiment de l’efecte a la riera de la Pineda, a la 
riera d'Arbúcies i a la riera de Santa Coloma de la 
sedimentació de terres provinents de l’Eix Transversal, i 
d’acord amb els resultats, la correcció dels impactes generats 
per aquests aports.

Mitjà

! Prioritària

-ARB(MA) , GISA (DPTOP) , ACA
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1.1 Mantenir en bon estat els ecosistemes aquàtics

TERMINI
PRIORITAT

COST
TOTAL

(MPTES)

1. PRESERVAR LA BIODIVERSITAT I EL PAISATGE DEL CONJUNT DEL MUNICIPI

CODIC FINANÇAMENT
(%)

ACCIÓ RESPONSABILITAT

1.1.3 Conservar la vegetació de ribera, fent especial atenció a 
les vernedes i a les avellanoses
En concedir les llicencies municipals de tala, fer atenció a la 
possible afectació de vernedes i avellanoses, introduïnt 
condicionants per a la seva conservació o afectació mínima.

Curt

! Prioritària

-ARB(URB)

1.1.4 Regular des de la normativa municipal l'aprofitament dels 
boscos de ribera
Quan es redacti l’Ordenança forestal prevista en el PGOTU, 
incorporar normativa per conservar la vegetació de ribera i 
especialment les vernedes i avellanoses.

Llarg

! Prioritària

-ARB(URB) , ARB(MA)
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1.1 Mantenir en bon estat els ecosistemes aquàtics

TERMINI
PRIORITAT

COST
TOTAL

(MPTES)

1. PRESERVAR LA BIODIVERSITAT I EL PAISATGE DEL CONJUNT DEL MUNICIPI

CODIC FINANÇAMENT
(%)

ACCIÓ RESPONSABILITAT

1.1.5 Aplicar efectivament la normativa del Pla especial del 
Parc Natural del Montseny relativa a la conservació de la 
vegetació
Mentre no es revisi la normativa del Pla especial del Parc 
Natural del Montseny, aplicar els següents articles:
- Article 22, que considera inadequada a la zona de pre-parc 
la plantació d’espècies arbòries exòtiques, i determina que les 
repoblacions i plantacions s’han de fer amb espècies d’acord 
amb les característiques del territori.
- Article 23 del Pla especial del Parc Natural del Montseny, 
que prohibeix a la zona de pre-parc qualsevol modificació de 
la composició de la vegetació arbustiva, herbàcia o arbòria 
dels marges dels cursos més importants.
- Aplicar l’article 28 del Pla especial del Parc Natural del 
Montseny, que a la zona de Reserva Natural permet 
únicament l’aclarida, prohibeix alterar la constitució específica 
de les masses forestals, i únicament permet la repoblació 
forestal si s’utilitzen espècies pròpies del lloc i adequades a 
l’ecosistema i a l’indret.

Curt

! Prioritària

-MA (DdGI) , SPN (DdBA) , ARB(MA)
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1.1 Mantenir en bon estat els ecosistemes aquàtics

TERMINI
PRIORITAT

COST
TOTAL

(MPTES)

1. PRESERVAR LA BIODIVERSITAT I EL PAISATGE DEL CONJUNT DEL MUNICIPI

CODIC FINANÇAMENT
(%)

ACCIÓ RESPONSABILITAT

1.1.6 Aplicar les determinacions i normativa del PGOTU a la 
franja de protecció del sistema fluvial
Aplicar de forma acurada les determinacions i normativa del 
PGOTU a la franja de protecció del sistema fluvial, i en els 
diversos aspectes de disciplina urbanística vigilar 
especialment les activitats que puguin afectar els cursos 
d’aigua.

Curt

-

-ARB(URB)
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1.1 Mantenir en bon estat els ecosistemes aquàtics

TERMINI
PRIORITAT

COST
TOTAL

(MPTES)

1. PRESERVAR LA BIODIVERSITAT I EL PAISATGE DEL CONJUNT DEL MUNICIPI

CODIC FINANÇAMENT
(%)

ACCIÓ RESPONSABILITAT

1.1.7 Redactar un Pla especial de la riera d'Arbúcies i de la 
Pineda
Encarregar la redacció d'un Pla especial de la riera d'Arbúcies 
i de la riera de la Pineda que permeti ampliar i concretar 
l'ordenació d'aquests cursos i reforci la normativa municipal a 
la zona d'especial protecció, que coincideix amb l'espai inclòs 
al PEIN, i al sistema fluvial i de protecció. Aquest Pla especial 
hauria d'incloure determinacions sobre:
- Eliminar i prevenir els impactes que afectin aquestes rieres
- Preservar la vegetació de ribera i preveure la seva 
recuperació
- Ordenar adequadament els aprofitaments forestals que hi 
hagi en el seu àmbit
- Articular el sistema natural de la riera amb la vila en els 
punts on el curs entra i surt de la població    
- Millorar el tram urbà de la riera, en especial evitar els 
abocaments de residus
- Fomentar l'ús didàctic i divulgatiu en aquells trams del curs 
menys sensibles a la freqüentació humana

Mitjà

! Prioritària

10,0DMA (GC)  33% , MA 
(DdGI)  33% , ARB  
33%

SP , DMA (GC) , MA (DdGI) , ASEL , 
ARB(URB) , ARB(TUR) , ARB(MA) , 
ARB(ENS) , ARB(CUL) , ACA
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1.1 Mantenir en bon estat els ecosistemes aquàtics

TERMINI
PRIORITAT

COST
TOTAL

(MPTES)

1. PRESERVAR LA BIODIVERSITAT I EL PAISATGE DEL CONJUNT DEL MUNICIPI

CODIC FINANÇAMENT
(%)

ACCIÓ RESPONSABILITAT

1.1.8 Estudiar l’estat de les poblacions de cranc de riu al 
municipi
Sol·licitar a la Diputació de Barcelona l’ampliació de l’àmbit 
d’estudi sobre cranc de riu al Parc perquè inclogui el municipi 
d’Arbúcies, i poder conèixer de forma acurada quin és l’estat 
de les seves poblacions i les localitats on encari es trobi.

Curt

-

-DdGI , DdBA , ARB(MA)

1.1.9 Estudiar la protecció d'algunes basses i regueres
Fer un inventari de basses i regueres com a base per 
identificar les basses i trams de regueres que poden ser 
d'interès natural i determinar la seva possible protecció amb 
normativa municipal

Mitjà

! Prioritària

1,0SPN (DdBA)  33% , 
MA (DdGI)  33% , 
ARB(MA)  33%

SPN (DdBA) , MA (DdGI) , DGPNMF 
(DMA) , CCRR , ASEL , ARB(MA)

1.1.10 Evitar la introducció i proliferació d’espècies o varietats 
d’animals no autòctons
Preveure en els Plans Tècnics de Gestió Cinegètica de les 
Àrees Privades de Caça del  municipi la cacera de visó 
americà.

Curt

! Prioritària

-DMA (GC) , SC , ARB(MA)
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1.1 Mantenir en bon estat els ecosistemes aquàtics

TERMINI
PRIORITAT

COST
TOTAL

(MPTES)

1. PRESERVAR LA BIODIVERSITAT I EL PAISATGE DEL CONJUNT DEL MUNICIPI

CODIC FINANÇAMENT
(%)

ACCIÓ RESPONSABILITAT

1.1.11 Prevenir la repoblació dels sistemes aquàtics amb 
espècies forànies
Evitar la repoblació amb espècies no autòctones, en concret 
peixos i  cranc americà, aplicant la legislació vigent i realitzant 
campanyes d’informació i sensibilització adreçades 
especialment a pescadors.

Mitjà

! Prioritària

0,6DMA (GC)  50% , MA 
(DdGI)  20% , SPN 
(DdBA)  20% , ARB  
10%

DMA (GC) , MA (DdGI) , SPN (DdBA) , 
SP , ARB(MA)

1.1.12 Donar a conèixer l’interès de les basses per a la 
conservació de la biodiversitat i la importància de les 
actuacions dels vilatans que les tenen al seu càrrec
Dissenyar un seguit d’activitats per donar a conèixer als veïns 
la importància de les basses, i donar pautes per fer-ne un bon 
manteniment i gestió. De forma específica, associar a les 
activitats per donar a conèixer la importància de les basses, 
actuacions o campanyes per evitar l’alliberament de tortugues 
i peixos al·lòctons.

Mitjà

-

1,2DGPNMF (DMA)  
50% , DdGI  50%

DGPNMF (DMA) , ARB(MA)
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1.2 Impulsar actuacions de millora d’hàbitats i de conservació de la flora i la fauna  vinculades a les activitats tradicionals

TERMINI
PRIORITAT

COST
TOTAL

(MPTES)

1. PRESERVAR LA BIODIVERSITAT I EL PAISATGE DEL CONJUNT DEL MUNICIPI

CODIC FINANÇAMENT
(%)

ACCIÓ RESPONSABILITAT

1.2.1 Conservar els rierals i els conreus tradicionals que s’hi 
desenvolupaven
Estudiar mesures per conservar els rierals i les activitats que 
tradicionalment s’hi desenvolupaven, en concret els conreus 
herbacis i les plantacions de les varietats autòctones de 
pomeres, com poden ser:
- Implantació de bonificacions fiscals.
- Delimitació de zones concretes de potenciació dels conreus  
tradicionals.
- Convenis de millora d’hàbitats a la perifèria de l’àrea de pre-
parc.
- Possibilitat d’una etiqueta de qualitat o ecològica per a les 
varietats de pomeres.
- Desenvolupament d’activitats d’interès econòmic o social 
que complementin les de manteniment d’aquests conreus: 
activitats educatives, recerca aplicada, etc.

Mitjà

-

2,0DARP (GC) , DMA 
(GC) , DdGI , DdBA , 
ARB

DARP (GC) , CCS , DMA (GC) , DdGI , 
DdBA , IRTA , ASEL , ARB(MA) , ADV , 
ARB
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1.2 Impulsar actuacions de millora d’hàbitats i de conservació de la flora i la fauna  vinculades a les activitats tradicionals

TERMINI
PRIORITAT

COST
TOTAL

(MPTES)

1. PRESERVAR LA BIODIVERSITAT I EL PAISATGE DEL CONJUNT DEL MUNICIPI

CODIC FINANÇAMENT
(%)

ACCIÓ RESPONSABILITAT

1.2.2 Donar suport a les activitats agrícoles i ramaderes que 
mantenen els prats d’alçada
Donar suport a les activitats agrícoles i ramaderes que fan 
que es mantinguin els prats d’alçada, atorgant bonificacions 
fiscals i donant suport a la diversificació d’activitats que 
permetin complementar les tasques de manteniment dels 
prats.

Curt

! Prioritària

-ASEL , DdGI , DdBA , ARB(MA)
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1.2 Impulsar actuacions de millora d’hàbitats i de conservació de la flora i la fauna  vinculades a les activitats tradicionals

TERMINI
PRIORITAT

COST
TOTAL

(MPTES)

1. PRESERVAR LA BIODIVERSITAT I EL PAISATGE DEL CONJUNT DEL MUNICIPI

CODIC FINANÇAMENT
(%)

ACCIÓ RESPONSABILITAT

1.2.3 Donar suport a les activitats de gestió cinegètica que 
suposin millores en el conjunt de l’entorn natural
Impulsar millores en l'entorn natural de forma conjunta amb la 
Societat de Caçadors, que poden incloure mesures com:
- Propiciar acords entre els propietaris de les finques forestals 
i les Societats de Caçadors perquè realitzin actuacions de 
millora dels hàbitats, en concret la creació de punts d’aigua i 
el manteniment d’espais oberts i zones de cereals. 
- Impulsar que es mantinguin els sistemes tradicionals de 
cacera (evitant que les finques tinguin una finalitat lucrativa a 
partir de caçadors foranis)  i evitar el tancament de les 
propietats. 
- Realitzar gestions perquè les Societats de Caçadors, 
especialment les de zones incloses dins els espais protegits, 
efectuïn les repoblacions amb espècies o varietats 
autòctones, i garanteixin  el bon estat sanitari dels individus 
alliberats.

Mitjà

! Prioritària

-ASEL , MA (DdGI) , SPN (DdBA) , SC , 
ARB(MA)
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1.2 Impulsar actuacions de millora d’hàbitats i de conservació de la flora i la fauna  vinculades a les activitats tradicionals

TERMINI
PRIORITAT

COST
TOTAL

(MPTES)

1. PRESERVAR LA BIODIVERSITAT I EL PAISATGE DEL CONJUNT DEL MUNICIPI

CODIC FINANÇAMENT
(%)

ACCIÓ RESPONSABILITAT

1.2.4 Impulsar millores en la gestió forestal
Fer gestions amb els propietaris forestals per impulsar la 
realització de PTGMF, fent atenció a la planificació que facin 
en relació a l’obertura de camins i a la plantació d’espècies 
al·lòctones especialment en zones de ribera, i fer seguiment 
amb les Diputacions de Barcelona i de Girona perquè 
informin d’acord amb criteris d’ordenació de la vialitat i de 
restricció de la introducció d’espècies forànies.

Mitjà

-

-DARP (GC) , MA (DdGI) , SPN (DdBA) 
, DMA (GC) , ARB(MA)

1.2.5 Afavorir una bona gestió dels recursos forestals des de 
l'àmbit municipal
Utilitzar les eines normatives de les que disposa el municipi 
per incentivar una bona gestió dels recursos forestals:
- Quan es redacti l’Ordenança forestal prevista en el PGOTU, 
incorporar determinacions per incentivar actuacions de millora 
dels hàbitats i un aprofitament sostenible dels recursos 
forestals.
- En les llicencies municipals relacionades amb els 
aprofitaments forestals, no permetre les rompudes, o només 
aquelles que siguin clarament justificades i garanteixin un 
impacte limitat sobre l’entorn.

Mitjà

-

-ARB(URB) , ARB(MA)
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1.2 Impulsar actuacions de millora d’hàbitats i de conservació de la flora i la fauna  vinculades a les activitats tradicionals

TERMINI
PRIORITAT

COST
TOTAL

(MPTES)

1. PRESERVAR LA BIODIVERSITAT I EL PAISATGE DEL CONJUNT DEL MUNICIPI

CODIC FINANÇAMENT
(%)

ACCIÓ RESPONSABILITAT

1.2.6 Estudiar la declaració d’arbres d’interès local o comarcal
Estudiar la possible declaració d’alguns dels arbres rellevants 
del municipi, que encara no disposin de protecció específica, 
com a arbres d’interès local o comarcal.

Curt

-

-CCS , ARB(MA)

1.2.7 Divulgar els arbres singulars del municipi
Fer divulgació dels arbres monumentals, d'interès local o 
comarcal o simplement singulars, així com dels conjunts i 
jardins remarcables que existeixin al municipi. En aquest 
darrer cas, si es tracta de jardins privats, establir convenis 
amb la propietat per fer-los visitables. La divulgació que es 
realitzi ha de ser concordant amb l'indicat a l'acció 1.3.3, de 
manera que no s'incentivi la visita a arbres localitzats en 
indrets sensibles o a arbres l'accés dels quals afecti zones 
que haurien de mantenir-se poc transitades.

Mitjà

-

1,0MA (DdGI)  50% , 
ASEL  25% , ARB  
25%

ASEL , ARB(TUR) , ARB(MA)
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1.2 Impulsar actuacions de millora d’hàbitats i de conservació de la flora i la fauna  vinculades a les activitats tradicionals

TERMINI
PRIORITAT

COST
TOTAL

(MPTES)

1. PRESERVAR LA BIODIVERSITAT I EL PAISATGE DEL CONJUNT DEL MUNICIPI

CODIC FINANÇAMENT
(%)

ACCIÓ RESPONSABILITAT

1.2.8 Potenciar l'agricultura ecològica o integrada
Potenciar les tècniques d'agricultura ecològica o integrada en 
el control de plagues, disminuir la utilització de fertilitzants, 
racionalitzar els consums d’aigua, i afavorir activitats amb 
efectes sinèrgics com és el cas de l'apicultura, mitjançant 
activitats de formació per als pagesos i de sensibilització del 
sector agrícola sobre tècniques de cultiu poc agressives amb 
el medi. Part de les activitats de formació es poden fer amb la 
col·laboració d'Agrupacions de Defensa Vegetal (ADV) de la 
zona que, alhora, promocionin l'adhesió dels pagesos 
arbuciencs a les mateixes o bé la formació d'una ADV pròpia.

Mitjà

-

1,5DARP (GC)  40% , 
CCS  20% , ASEL  
20% , ARB  20%

IRTA , CCS , ASEL , ARB(TUR) , 
ARB(MA) , ADV
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1.3 Prevenir efectes indesitjats a causa de l’increment d’ús social de l’entorn rural

TERMINI
PRIORITAT

COST
TOTAL

(MPTES)

1. PRESERVAR LA BIODIVERSITAT I EL PAISATGE DEL CONJUNT DEL MUNICIPI

CODIC FINANÇAMENT
(%)

ACCIÓ RESPONSABILITAT

1.3.1 Ordenar les activitats de lleure a l’àrea del Pol
Estudiar conjuntament amb l’Ajuntament de Sant Feliu de 
Buixalleu i el Departament de Medi Ambient de la Generalitat, 
la possibilitat d’ordenar les activitats de lleure al Pol, reduint 
l’impacte que puguin tenir sobre la riera, sobre la fauna i 
sobre el paisatge.

Mitjà

-

-ASEL , DMA (GC) , ASFB , ARB(MA)

1.3.2 Fer complir la normativa sobre circulació motoritzada al 
medi natural
Insistir davant les administracions competents en la 
necessitat de compliment de la normativa sobre regulació de 
l’accés motoritzat al medi natural, així com les disposicions 
del Pla especial del Parc Natural del Montseny sobre 
circulació motoritzada a la zona de Reserva natural.

Curt

-

-MA (DdGI) , SPN (DdBA) , DMA (GC) , 
ARB(MA)
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1.3 Prevenir efectes indesitjats a causa de l’increment d’ús social de l’entorn rural

TERMINI
PRIORITAT

COST
TOTAL

(MPTES)

1. PRESERVAR LA BIODIVERSITAT I EL PAISATGE DEL CONJUNT DEL MUNICIPI

CODIC FINANÇAMENT
(%)

ACCIÓ RESPONSABILITAT

1.3.3 Reduir la possibilitat de freqüentació en indrets d’interès 
naturals o zones sensibles
En les activitats de desenvolupament rural basades en l’ús 
públic i el turisme preveure el possible impacte de l’increment 
de freqüentació sobre espais que puguin ser d’interès o 
sensibles, evitant la realització d’activitats en aquests indrets 
o el pas de visitants per ells. Amb aquesta finalitat cal: 
- Aprofitar diversos elements del patrimoni natural per a la 
promoció d’activitats de lleure a la natura, centrant aquestes 
en zones poc sensibles (conreus de varietats pròpies de 
pomeres, arbres monumentals, senders senyalitzats...).
- Avançar en l’ordenació de la vialitat rural apuntada en el 
PGOTU, amb la finalitat de millorar les condicions de vida i de 
treball en l’àmbit rural i de conduir els possibles visitants 
foranis cap a zones naturals poc sensibles i evitar la 
realització d’activitats turístiques no controlades en espais 
d’interès.
- Incrementar la senyalització de rutes i senders per ordenar 
el pas dels visitants i conduir la freqüentació cap a zones 
naturals poc sensibles.

Mitjà

-

-ASEL , ARB(URB) , ARB(TUR) , 
ARB(JOV) , ARB(ENS) , ARB(CUL) , 
ARB(MA)
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1.4 Minimitzar els impactes d’actuacions urbanístiques i de noves infrastructures

TERMINI
PRIORITAT

COST
TOTAL

(MPTES)

1. PRESERVAR LA BIODIVERSITAT I EL PAISATGE DEL CONJUNT DEL MUNICIPI

CODIC FINANÇAMENT
(%)

ACCIÓ RESPONSABILITAT

1.4.1 Controlar urbanísticament la zona industrial de Ca l’Aulet 
i les actuacions que genera al seu voltant
Exigir a la zona industrial de Ca l’Aulet un tractament adequat 
dels moviments de terres que han efectuat per a la 
construcció del nou aparcament, restaurant les zones de 
ribera que hagin pogut quedar malmeses, i estudiar 
limitacions a l’ocupació del sòl i a les activitats urbanes i 
industrials de la zona que puguin tenir incidència sobre el 
medi natural i el paisatge, i ordenar la vialitat.

Curt

! Prioritària

-ASEL , ARB(MA) , ARB(URB)

1.4.2 Solucionar els problemes de gestió urbanística al polígon 
industrial  Torres Pujals
Obligar els propietaris i promotors a la resolució a curt termini 
dels problemes urbanístics al polígon industrial Torres Pujals 
que impedeixen el seu arranjament, cosa que ha de permetre 
ordenar l’ocupació del sòl, els moviments de terres i 
desmunts, l’obertura de vials, l’afectació de la riera, la 
incidència paisatgística, etc.

Mitjà

-

-ASEL , ARB(URB)
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1.4 Minimitzar els impactes d’actuacions urbanístiques i de noves infrastructures

TERMINI
PRIORITAT

COST
TOTAL

(MPTES)

1. PRESERVAR LA BIODIVERSITAT I EL PAISATGE DEL CONJUNT DEL MUNICIPI

CODIC FINANÇAMENT
(%)

ACCIÓ RESPONSABILITAT

1.4.3 Controlar acuradament les futures actuacions 
relacionades amb el Pla especial del Regàs
Quan s’executi el Pla especial del Regàs, controlar que les 
obres es facin acuradament i afectant el mínim possible la 
riera, i controlar també les actuacions sobre els camins 
d’accés.

Curt

! Prioritària

-ARB(URB)

1.4.4 Reduir els atropellaments d’animals a l’Eix Transversal
Sol·licitar mitjançant acord del Ple de l'Ajuntament que es 
completin les tanques laterals de l’Eix Transversal, s’estudiïn 
les mesures a adoptar per evitar atropellaments de diferents 
grups d’animals, millorant alhora la seguretat viària, i instar a 
altres Ajuntaments afectats per la traça de l'Eix Transversal a 
adoptar acords en el mateix sentit.

Curt

-

-GISA (DPTOP) , DMA (GC) , ARB(MA)
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1.4 Minimitzar els impactes d’actuacions urbanístiques i de noves infrastructures

TERMINI
PRIORITAT

COST
TOTAL

(MPTES)

1. PRESERVAR LA BIODIVERSITAT I EL PAISATGE DEL CONJUNT DEL MUNICIPI

CODIC FINANÇAMENT
(%)

ACCIÓ RESPONSABILITAT

1.4.5 Seguir les gestions per ordenar la implantació d’antenes 
de telefonia mòbil
Desenvolupar les previsions per ordenar la implantació 
d’antenes de telefonia mòbil, i per concretar la seva ubicació 
al turó del Pi.

Curt

-

-ARB(URB) , ARB(MA)

1.4.6 Limitar el pas de les línies elèctriques d’alta tensió
Continuar aplicant la normativa del PGOTU pel que fa al pas 
de línies elèctriques d’alta tensió pel sòl no urbanitzable 
d’especial protecció.

Curt

-

-ARB(URB) , ARB(MA)

1.4.7 Analitzar com afecta la modificació de la Llei del Sòl a 
l'entorn no urbanitzable del municipi
Encarregar un dictamen jurídic que analitzi com afecta al sòl 
no urbanitzable d'Arbúcies el Decret de modificació de la Llei 
del Sòl, tenint en compte la normativa de referència que està 
preparant la D.G. d'Urbanisme

Curt

! Prioritària

0,5ARB  100%ARB(URB) , ARB(MA)
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1.5 Aprofundir en les possibilitats que ofereix el Parc Natural del Montseny per a la millora del medi natural i el 
desenvolupament socio-econòmic del municipi

TERMINI
PRIORITAT

COST
TOTAL

(MPTES)

1. PRESERVAR LA BIODIVERSITAT I EL PAISATGE DEL CONJUNT DEL MUNICIPI

CODIC FINANÇAMENT
(%)

ACCIÓ RESPONSABILITAT

1.5.1 Impulsar la revisió del Pla especial del Parc Natural del 
Montseny
Impulsar la revisió del Pla Especial del Parc Natural del 
Montseny, adequant la delimitació de les zones d’interès als 
coneixements adquirits en els darrers anys (possibilitat de 
Reserva Natural Qualificada al Sot de la Nou, ampliació de la 
reserva de les Agudes) i incorporant els nous criteris de 
zonificació i de regulació d’usos derivats de la declaració del 
Montseny com a Reserva de la Biosfera.

Curt

! Prioritària

-MA (DdGI) , SPN (DdBA) , ARB(MA)
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1.5 Aprofundir en les possibilitats que ofereix el Parc Natural del Montseny per a la millora del medi natural i el 
desenvolupament socio-econòmic del municipi

TERMINI
PRIORITAT

COST
TOTAL

(MPTES)

1. PRESERVAR LA BIODIVERSITAT I EL PAISATGE DEL CONJUNT DEL MUNICIPI

CODIC FINANÇAMENT
(%)

ACCIÓ RESPONSABILITAT

1.5.2 Limitar l’accés de visitants a les zones de Reserva 
Natural Qualificada
A les zones de Reserva Natural Qualificada, especialment a 
Les Agudes, limitar l’accés de persones i fer complir les 
disposicions del Pla especial del Parc Natural del Montseny 
en relació a aquesta limitació. De forma paral·lela, informar 
els visitants del nivell de protecció a les Zones de Reserva 
Natural Qualificada i de la importància i raons de limitar-hi 
l’accés. La limitació hauria de contemplar la senyalització de 
la zona, la indicació clara dels camins per on cal passar, i la 
restauració dels senders oberts a causa del pas indiscriminat 
dels visitants.

Curt

! Prioritària

-MA (DdGI) , SPN (DdBA) , ARB(MA)
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1.5 Aprofundir en les possibilitats que ofereix el Parc Natural del Montseny per a la millora del medi natural i el 
desenvolupament socio-econòmic del municipi

TERMINI
PRIORITAT

COST
TOTAL

(MPTES)

1. PRESERVAR LA BIODIVERSITAT I EL PAISATGE DEL CONJUNT DEL MUNICIPI

CODIC FINANÇAMENT
(%)

ACCIÓ RESPONSABILITAT

1.5.3 Aprofitar des del municipi les possibilitats que ofereix 
l’existència de l’espai protegit del Montseny, creant 
sinèrgies en aquest àmbit territorial
Col·laborar activament amb la Diputació de Barcelona i de 
Girona per impulsar, a les zones de Parc i de pre-parc, 
mesures de conservació del medi natural, de regulació de l’ús 
públic, de realització d’activitats d’educació ambiental, de 
desenvolupament rural, i d’execució del Pla de Seguiment de 
Paràmetres Ecològics.

Mitjà

-

-MA (DdGI) , SPN (DdBA) , ARB(URB) , 
ARB(TUR) , ARB(MA) , ARB(JOV) , 
ARB(ENS) , ARB(CUL)
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1.5 Aprofundir en les possibilitats que ofereix el Parc Natural del Montseny per a la millora del medi natural i el 
desenvolupament socio-econòmic del municipi

TERMINI
PRIORITAT

COST
TOTAL

(MPTES)

1. PRESERVAR LA BIODIVERSITAT I EL PAISATGE DEL CONJUNT DEL MUNICIPI

CODIC FINANÇAMENT
(%)

ACCIÓ RESPONSABILITAT

1.5.4 Tenir en compte com a referents de les actuacions 
municipals els diversos documents elaborats recentment 
en relació al Montseny i que inclouen propostes de gestió
Adreçar les diverses activitats i actuacions que es vagin 
desenvolupant des del municipi, i d’acord amb les 
competències i possibilitats municipals, en el sentit que 
apunten les propostes recentment elaborades des de 
diversos àmbits en relació al Parc Natural, com pot ser 
l’anomenada "Ecoauditoria" i l’informe "Aportacions al 
programa d’ús social del Parc Natural del Montseny", entre 
altres documents. Aquests documents fan referència a temes 
molt diversos, i proposen l'aplicació tant de criteris com de 
propostes més concretes, de manera que l'Ajuntament podria 
incorporar-los com a referents en les actuacions que realitzi 
qualsevol servei.

Curt

-

-ARB(URB) , ARB(TUR) , ARB(MA) , 
ARB(GOV) , ARB(ENS) , ARB(CUL)
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1.6 Educar els escolars sobre els valors del patrimoni natural del municipi

TERMINI
PRIORITAT

COST
TOTAL

(MPTES)

1. PRESERVAR LA BIODIVERSITAT I EL PAISATGE DEL CONJUNT DEL MUNICIPI

CODIC FINANÇAMENT
(%)

ACCIÓ RESPONSABILITAT

1.6.1 Impulsar activitats educatives a les escoles en relació al 
patrimoni natural
Dissenyar conjuntament amb els educadors d'Arbúcies un 
programa d'activitats educatives a les escoles que tingui com 
a eixos bàsics: 
- Eradicar creences populars i mites que poden ser nocius per 
a la conservació de determinades espècies animals o 
vegetals 
- Difondre els valors del patrimoni natural d'Arbúcies 
- Evitar l'alliberament de tortugues al·lòctones o altres 
espècies forànies

Mitjà

-

1,0MA (DdGI)  50% , 
ARB  50%

ASEL , ARB(MA) , ARB(ENS)
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2. DISMINUIR LA INCIDÈNCIA DEL TRÀNSIT I IMPULSAR UNA MOBILITAT MÉS 
SOSTENIBLE

RESUM

La necessitat quotidiana de desplaçament i la forma com aquest es fa són elements que incideixen directament en els hàbits dels ciutadans i 
ciutadanes. L'ús majoritari del vehicle privat té repercussions en els nivells de soroll, la qualitat  atmosfèrica, l'ocupació de l'espai viari, el 
consum energètic, etc. El títol de la línia reconeix la necessitat de reduir la incidència ambiental del trànsit, actuant bàsicament sobre el 
vehicle privat, impulsant el transport públic i reduint les necessitats de desplaçament. 
Els canvis d'hàbits en la mobilitat no poden ser resolts amb actuacions puntuals o inconnexes. Reconeixent aquest fet, el primer programa 
proposa un tractament integrador de la mobilitat en el conjunt de la vila amb la realització d'un Pla de Mobilitat que doni coherència a totes les 
actuacions a desenvolupar. 
El segon programa afronta la promoció del transport públic en un marc supramunicipal, donades les característiques d'Arbúcies i dels 
desplaçaments dels seus habitants. De forma alternativa a l'ús del vehicle privat a la vila, el tercer programa s'adreça a fomentar els 
desplaçaments a peu i en bicicleta. Complementàriament, el quart programa té per objectiu reduir les necessitats de desplaçament mitjançant 
actuacions urbanístiques i de regulació d'activitats que afavoreixin la barreja d'usos en el teixit urbà. 
Una part important de les millores en mobilitat s'associen a canvis en els hàbits adquirits per la ciutadania, i és per això que el cinquè 
programa s'adreça a promoure bons hàbits en la mobilitat, dins els quals cal contemplar comportaments més cívics en aquest àmbit. Els dos 
darrers programes s'adrecen respectivament a reduir conseqüències importants del trànsit de vehicles, com són el soroll, que a Arbúcies no 
és un problema globalment rellevant, i l'accidentalitat, sobre la qual cal fer atenció.

PROGRAMES

PLA D'ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT D'ARBÚCIES

2.1 Ordenar el trànsit i reduir l'ús del vehicle privat dins a vila

2.2 Impulsar l’ús del transport públic

2.3 Fomentar els desplaçaments a peu i en bicicleta

2.4 Impulsar formes urbanes que redueixin les necessitats de desplaçament

2.5 Promoure bons hàbits en la mobilitat

2.6 Disminuir el soroll originat pel trànsit

2.7 Prevenir els accidents de trànsit



    



2.1 Ordenar el trànsit i reduir l'ús del vehicle privat dins a vila

TERMINI
PRIORITAT

COST
TOTAL

(MPTES)

2. DISMINUIR LA INCIDÈNCIA DEL TRÀNSIT I IMPULSAR UNA MOBILITAT MÉS SOSTENIBLE

CODIC FINANÇAMENT
(%)

ACCIÓ RESPONSABILITAT

2.1.1 Realitzar un Pla de Mobilitat que proposi canvis a partir 
d'un tractament global de la vila
Encarregar la realització d'un Pla de Mobilitat que faci 
propostes tenint en compte la globalitat de la vila i els 
diversos components de la mobilitat, així com la posició 
d'Arbúcies en el context de la seva relació amb les poblacions 
de la rodalia. Entre d'altres aspectes, el Pla ha de fer 
propostes per:
- Millorar els fluxos de vehicles dins la població
- Potenciar l'ús dels aparcaments perifèrics
- Limitar progressivament la circulació motoritzada al centre 
de la vila
- Incrementar els espais de preferència per a vianants i 
bicicletes
- Regular millor l'aparcament en funció de la zona i el tipus de 
demanda (residens / foranis, temps d'estacionament, etc.) i 
fer més efectives les zones blaves i el seu control
- Incrementar la seguretat viària 
- Crear zones d'aparcament per a usos específics (càrrega i 
descàrrega, serveis d'urgència, aparcaments per a 
minusvàlids…)

Mitjà

! Prioritària

3,0MA (DdGI) , ARBARB(URB) , ARB(OS) , ARB(GOV) , 
ARB(MA)
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2.2 Impulsar l’ús del transport públic

TERMINI
PRIORITAT

COST
TOTAL

(MPTES)

2. DISMINUIR LA INCIDÈNCIA DEL TRÀNSIT I IMPULSAR UNA MOBILITAT MÉS SOSTENIBLE

CODIC FINANÇAMENT
(%)

ACCIÓ RESPONSABILITAT

2.2.1 Incorporar nous serveis de transport públic que 
responguin a necessitats específiques de la població
Estudiar la viabilitat tècnica i econòmica de nous serveis de 
transport públic, i en concret: 
- Autobusos que donin serveis específics entre els polígons 
industrials, d'una banda, i Arbúcies i Sant Hilari, de l'altra.
- Autobús llançadora amb l’estació de RENFE coordinat amb 
els horaris dels trens de rodalies a l'estació d'Hostalric i de 
Sant Celoni.
- Utilització d'autobusos amb menys places i major freqüència 
de pas.
- Serveis de transport escolar que enllacin els nuclis de 
població i urbanitzacions separades del nucli urbà.

Curt

! Prioritària

1,0ASEL  80% , DdGI  
20%

ASEL , ARB(MA)
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2.2 Impulsar l’ús del transport públic

TERMINI
PRIORITAT

COST
TOTAL

(MPTES)

2. DISMINUIR LA INCIDÈNCIA DEL TRÀNSIT I IMPULSAR UNA MOBILITAT MÉS SOSTENIBLE

CODIC FINANÇAMENT
(%)

ACCIÓ RESPONSABILITAT

2.2.2 Impulsar la millora del transport públic per carretera de 
forma conjunta amb els municipis de la rodalia
Iniciar converses amb els ajuntaments veïns i amb la Direcció 
General de Transports per aconseguir un increment i millora 
de serveis a tota la zona, com poden ser: 
- Serveis especials en dies de mercat a Sant Celoni i a 
Hostalric.
- Increment de servei en hores d’entrada i sortida dels centres 
de treball, i en especial entre els polígons industrials 
d'Arbúcies, de Breda i d'Hostalric, i els pobles de la rodalia. 
- Recorreguts i parades que s’ajustin millor a la demanda 
conjunta dels usuaris, cosa que suposa fer prèviament un 
estudi d'origen - destinació als municipis d'Arbúcies, Sant 
Hilari Sacalm, Sant Feliu de Buixalleu, Breda, Riells i Hostalric.

Curt

! Prioritària

-ASEL , ARO , DGPT(GC) , ARB(MA)

2.2.3 Impulsar la millora del transport ferroviari
Incidir conjuntament amb els municipis de la rodalia davant 
de les entitats competents per aconseguir millores en els 
serveis de RENFE, i concretament una major freqüència en el 
pas dels trens de rodalies a l'estació d'Hostalric i Breda, tant 
en direcció Girona com Barcelona.

Mitjà

-

-RENFE , ARO , ARB(MA)
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2.2 Impulsar l’ús del transport públic

TERMINI
PRIORITAT

COST
TOTAL

(MPTES)

2. DISMINUIR LA INCIDÈNCIA DEL TRÀNSIT I IMPULSAR UNA MOBILITAT MÉS SOSTENIBLE

CODIC FINANÇAMENT
(%)

ACCIÓ RESPONSABILITAT

2.2.4 Crear un servei de transport col·lectiu que cobreixi les 
necessitats de desplaçament per raons sanitàries
Sol·licitar la creació d'un servei de transport sanitari entre 
Arbúcies i els principals centres sanitàries on es produeixen 
desplaçaments dels vilatans

Mitjà

-

-DSSS (GC) , ARB(SP) , ARB(MA)
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2.3 Fomentar els desplaçaments a peu i en bicicleta

TERMINI
PRIORITAT

COST
TOTAL

(MPTES)

2. DISMINUIR LA INCIDÈNCIA DEL TRÀNSIT I IMPULSAR UNA MOBILITAT MÉS SOSTENIBLE

CODIC FINANÇAMENT
(%)

ACCIÓ RESPONSABILITAT

2.3.1 Reforçar la xarxa de carrers arbrats i parcs i per a 
vianants
Incrementar progressivament la xarxa verda existent, 
formada per carrers arbrats i parcs, i els itineraris per a 
vianants, de forma que enllaci diferents barris de la vila i 
nuclis d’activitat (centres educatius, nucli comercial ...). 
L'increment dels carrers arbrats i d'itineraris còmodes i segurs 
per als vianants es pot anar efectuant quan hi hagi obres de 
reurbanització en els carrers existents, o d'urbanització dels 
nous sectors. La creació de parcs cal que sigui contemplada 
en els diversos plans de desenvolupament del PGOTU o en 
les actuacions de reurbanització.

Curt

-

-ARB  100%ARB(OS) , ARB(URB)

2.3.2 Realitzar un Pla d'Accessibilitat
Continuar les gestions ja efectuades des de l'Ajuntament per 
poder realitzar un Pla d'Accessibilitat, tant pel que fa a edificis 
municipals com a la via pública.

Curt

-

-DBS (GC) , ARBDBS (GC) , ARB(URB) , ARB(OS) , 
ARB(MA)
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2.3 Fomentar els desplaçaments a peu i en bicicleta

TERMINI
PRIORITAT

COST
TOTAL

(MPTES)

2. DISMINUIR LA INCIDÈNCIA DEL TRÀNSIT I IMPULSAR UNA MOBILITAT MÉS SOSTENIBLE

CODIC FINANÇAMENT
(%)

ACCIÓ RESPONSABILITAT

2.3.3 Crear aparcaments per a bicicletes
Crear aparcaments per a bicicletes en els indrets en els que 
es vulgui afavorir l’accés amb aquest mitjà (centres 
educatius, CAP, parcs, nuclis de serveis…).

Curt

-

0,5ARB(OS) , ARB(MA)

2.3.4 Promoure el desplaçament a peu i en bicicleta
Realitzar campanyes per promoure el desplaçament a peu i 
en bicicleta, de forma complementària i per reforçar les 
limitacions a l'ús del vehicle privat. Aquestes campanyes 
haurien d'anar associades a actuacions per promoure 
aquests tipus de desplaçaments.

Mitjà

-

1,2DdGI  100%ARB(MA)
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2.3 Fomentar els desplaçaments a peu i en bicicleta

TERMINI
PRIORITAT

COST
TOTAL

(MPTES)

2. DISMINUIR LA INCIDÈNCIA DEL TRÀNSIT I IMPULSAR UNA MOBILITAT MÉS SOSTENIBLE

CODIC FINANÇAMENT
(%)

ACCIÓ RESPONSABILITAT

2.3.5 Executar actuacions per reduir les barreres 
arquitectòniques i facilitar la mobilitat a peu en les obres 
d'urbanització
Independentment de les propostes que en el seu moment 
reculli el Pla d'Accessibilitat, en les obres de reforma o de 
nova urbanització que vagi realitzant l'Ajuntament, incorporar 
mesures que afavorixin el desplaçament dels vianants i 
contribueixin a l'eliminació de les barreres arquitectòniques, 
com pot ser voreres més amples, baixadors a les cantonades 
i localització dels arbres, fanals i altres elements del mobiliari 
urbà de manera que no interfereixin el camí dels vianants.

Curt

-

-ARB  100%ARB(URB) , ARB(OS)

2.3.6 Potenciar els aparcaments de rotació
Gestionar millor les zones blaves, controlant l’ocupació de les 
places i la rotació dels vehicles.Caldria exercir el control a 
través de rellotges en els vehicles. Posteriorment, quan es 
disposi del Pla de Mobilitat, que haurà de tractar 
específicament aquest tema, es pot contemplar un millor 
control a través d'aparells dispensadors de tiquets 
d'estacionament.

Curt

! Prioritària

-ARB(GOV)
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2.4 Impulsar formes urbanes que redueixin les necessitats de desplaçament

TERMINI
PRIORITAT

COST
TOTAL

(MPTES)

2. DISMINUIR LA INCIDÈNCIA DEL TRÀNSIT I IMPULSAR UNA MOBILITAT MÉS SOSTENIBLE

CODIC FINANÇAMENT
(%)

ACCIÓ RESPONSABILITAT

2.4.1 Impulsar tipus edificatoris que permeten la barreja d’usos
En els nous creixements residencials evitar tipologies 
edificatòries de baixa densitat que no permeten la barreja 
d’usos per manca de locals útils per a activitats de comerç o 
serveis, i que per aquest motiu incrementen les necessitats 
de desplaçament amb vehicle. A més, tenen un consum 
important de sòl.

Curt

-

-ARB(URB)

2.4.2 Facilitar la implantació de comerç i serveis en els sectors 
programats
Estudiar les possibilitats de densificar lleugerament els 
sectors programats, equiparant-los al centre de la vila, i 
contemplar alternatives a la tipologia d’habitatge unifamiliar, 
de manera que es facilitin locals per a la implantació de 
comerços i serveis en aquests nous barris, i las densitat de 
població sigui suficient per permetre el manteniment 
d'aquests comerços.

Curt

-

-ARB(URB)

Pla d'Acció Local per a la Sostenibilitat d'Arbúcies. MINUARTIA, Estudis Ambientals. 2001 

 953. Pla d'Acció Local  per a la Sostenibilitat



2.4 Impulsar formes urbanes que redueixin les necessitats de desplaçament

TERMINI
PRIORITAT

COST
TOTAL

(MPTES)

2. DISMINUIR LA INCIDÈNCIA DEL TRÀNSIT I IMPULSAR UNA MOBILITAT MÉS SOSTENIBLE

CODIC FINANÇAMENT
(%)

ACCIÓ RESPONSABILITAT

2.4.3 Regular adequadament les activitats de petita indústria i 
tallers per fer-los compatibles amb l'habitatge
En la zona urbana consolidada afavorir la compatibilitat entre 
habitatges, petita indústria i tallers no molestos, regulant 
adequadament aquestes activitats per no forçar la seva 
sortida del nucli, mitjançant una ordenança complementària a 
la normativa del PGOTU, de manera que es reforci la barreja 
d'usos dins la vila i es redueixin les necessitats de 
desplaçament motoritzat.

Curt

-

-ARB(URB)
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2.5 Promoure bons hàbits en la mobilitat

TERMINI
PRIORITAT

COST
TOTAL

(MPTES)

2. DISMINUIR LA INCIDÈNCIA DEL TRÀNSIT I IMPULSAR UNA MOBILITAT MÉS SOSTENIBLE

CODIC FINANÇAMENT
(%)

ACCIÓ RESPONSABILITAT

2.5.1 Realitzar campanyes per promoure bons hàbits en la 
mobilitat
Realitzar campanyes per promoure els bons hàbits en la 
mobilitat, com són: l’ús del transport públic, l’ús compartit del 
vehicle entre diverses persones, les revisions periòdiques del 
vehicle per disminuir l’emissió de fums i sorolls, el respecte 
per als vianants, el foment dels desplaçaments a peu i en 
bicicleta, etc. Aquestes campanyes haurien de realitzar-se en 
relació a actuacions de canvi en la mobilitat i alguns aspectes 
poden reforçar-se en relació a la promoció d'hàbits més 
saludables

Curt

-

2,2ASEL  50% , ARB  
50%

ARB(SP) , ARB(MA) , ASEL , 
ARB(TUR) , ARB(MA) , ARB(JOV) , 
ARB(ENS) , ARB(GOV)

2.5.2 Realitzar educació vial a les escoles
Continuar les activitats d'educació vial a les escoles que ha 
estat exercint la Policia Local, introduint aquells temes que 
siguin d'interès específic del municipi i d'acord amb les 
actuacions que es vagin portant endavant per assolir una 
mobilitat més sostenible.

Curt

-

-ARB(GOV)
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2.5 Promoure bons hàbits en la mobilitat

TERMINI
PRIORITAT

COST
TOTAL

(MPTES)

2. DISMINUIR LA INCIDÈNCIA DEL TRÀNSIT I IMPULSAR UNA MOBILITAT MÉS SOSTENIBLE

CODIC FINANÇAMENT
(%)

ACCIÓ RESPONSABILITAT

2.5.3 Realitzar actuacions sensibilitzadores i de control 
adreçades als alumnes d'ensenyament secundari
Preparar un programa d'informació, sensibilització i control, 
sobre el soroll i la disciplina viària, específicament adreçat als 
alumnes de l'Institut de Batxillerat. Aquest programa, a més 
d'educatiu, hauria d'incloure actuacions de control efectiu que 
serveixin per reduir les emissions de soroll dels ciclomotors i 
millorar la disciplina viària.

Mitjà

-

0,5ARB  100%ARB(GOV) , ARB(ENS)
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2.6 Disminuir el soroll originat pel trànsit

TERMINI
PRIORITAT

COST
TOTAL

(MPTES)

2. DISMINUIR LA INCIDÈNCIA DEL TRÀNSIT I IMPULSAR UNA MOBILITAT MÉS SOSTENIBLE

CODIC FINANÇAMENT
(%)

ACCIÓ RESPONSABILITAT

2.6.1 Modificar les característiques i regulació del trànsit en 
alguns vials per reduir els nivells de soroll
Identificar carrers que per la seva tipologia puguin generar 
problemes de soroll i estudiar en cada cas concret l’adopció 
de mesures per reduir-lo (limitar la circulació, canviar 
paviments, limitar la velocitat, eixamplar voreres…), i en 
concret estudiar els següents vials:

- Carrer Jacint Verdaguer
- Carrer Francesc Camprodon
- Carrer Germana Assumpta
- Carrer de l’Estenedor
- Passeig Mossèn Antoni Serres
- Carrer Doctor Geli
- Carrer Magnes
- Carrer de la Pietat

Mitjà

! Prioritària

-DGQA (DMA) , ARB(OS) , ARB(MA)
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2.6 Disminuir el soroll originat pel trànsit

TERMINI
PRIORITAT

COST
TOTAL

(MPTES)

2. DISMINUIR LA INCIDÈNCIA DEL TRÀNSIT I IMPULSAR UNA MOBILITAT MÉS SOSTENIBLE

CODIC FINANÇAMENT
(%)

ACCIÓ RESPONSABILITAT

2.6.2 Realitzar campanyes de control del soroll generat pels 
vehicles
Establir un pla periòdic de control del soroll generat pels 
vehicles amb motor, especialment el de les motocicletes, 
associant-lo a campanyes informatives i sensibilitzadores 
adreçades als conductors. En concret, lliurar als ciclomotors 
que es matriculin a Arbúcies un full informatiu sobre la 
necessitat que els vehicles es presentin a la ITV i de mantenir 
el vehicle en condicions pel que fa a emissions sonores, 
indicant les eines legals que la Policia Local pot utilitzar per 
controlar i sancionar els incumpliments en aquest tema.

Curt

! Prioritària

0,5ARB  100%ARB(GOV)

2.6.3 Limitar la velocitat de circulació dels vehicles al centre
Limitar la velocitat de circulació dels vehicles en els carrers 
del centre que presenten tipologia en U o en L, mitjançant 
senyalització o obstacles físics, i eixamplaments de voreres, 
amb la finalitat de reduir el soroll provocat pel trànsit.

Mitjà

-

-ARB  100%ARB(OS) , ARB(GOV)
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2.6 Disminuir el soroll originat pel trànsit

TERMINI
PRIORITAT

COST
TOTAL

(MPTES)

2. DISMINUIR LA INCIDÈNCIA DEL TRÀNSIT I IMPULSAR UNA MOBILITAT MÉS SOSTENIBLE

CODIC FINANÇAMENT
(%)

ACCIÓ RESPONSABILITAT

2.6.4 Fer efectiva l'aplicació de l'Ordenança de sorolls i 
vibracions i del cadastre acústic
Aprovar pel Ple de l'Ajuntament el cadastre acústic un cop 
estigui finalitzat i aplicar l'Ordenança municipal de sorolls i 
vibracions d'acord amb la zonificació establerta pel cadastre

Mitjà

-

-DMA (GC) , ARB(GOV) , ARB(MA)
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2.7 Prevenir els accidents de trànsit

TERMINI
PRIORITAT

COST
TOTAL

(MPTES)

2. DISMINUIR LA INCIDÈNCIA DEL TRÀNSIT I IMPULSAR UNA MOBILITAT MÉS SOSTENIBLE

CODIC FINANÇAMENT
(%)

ACCIÓ RESPONSABILITAT

2.7.1 Realitzar un seguiment dels accidents de trànsit al llarg 
de l’any
Dotar la Policia Local dels mitjans tècnics i informàtics 
necessaris per realitzar un seguiment dels accidents de 
trànsit i estudiar-ne l’evolució, la importància i les causes, així 
com un seguiment de l'existència de punts negres.

Curt

! Prioritària

0,5ARB  100%ARB(GOV)

2.7.2 Millora dels trams de carretera que presentin elevada 
accidentalitat
Sol·licitar a la D. G. de Carreteres la millora dels tram de 
carretera que presentin elevada accidentalitat, per fer-los més 
segurs, com pot ser el cas del revolt de la Creu Roja a la 
carretera d'Hostalric.

Mitjà

! Prioritària

-DGC (GC) , ARB(MA) , ARB(GOV)
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2.7 Prevenir els accidents de trànsit

TERMINI
PRIORITAT

COST
TOTAL

(MPTES)

2. DISMINUIR LA INCIDÈNCIA DEL TRÀNSIT I IMPULSAR UNA MOBILITAT MÉS SOSTENIBLE

CODIC FINANÇAMENT
(%)

ACCIÓ RESPONSABILITAT

2.7.3 Millorar la seguretat per als vianants en el revolt de la 
Galzerana
Modificar el tractament viari al revolt de la Galzerana per 
millorar la seguretat dels vianants que hi passen, fent 
fàcilment practicables i segures ambdues vores així com el 
pas de l'una a l'altra

Mitjà

! Prioritària

-ARB  100%ARB(URB)

2.7.4 Millorar la seguretat dels vianants en els passos de zebra
Aixecar sobre el nivell de la calçada els passos de zebra per 
garantir que es respecten per part dels conductors, 
senyalitzar-los adequadament i eliminar els obstacles que 
dificulten la visió del pas per part del conductor

Curt

! Prioritària

-ARB  100%ARB(GOV) , ARB(OS)

2.7.5 Reduir la velocitat excessiva dels vehicles dins el nucli 
urbà
Realitzar campanyes periòdiques de control de la velocitat 
dels vehicles i, en els indrets que es detectin com a més 
problemàtics, posar elements a la calçada per obligar a la 
reducció de la mateixa

Curt

! Prioritària

-ARB  100%ARB(OS) , ARB(GOV)
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2.7 Prevenir els accidents de trànsit

TERMINI
PRIORITAT

COST
TOTAL

(MPTES)

2. DISMINUIR LA INCIDÈNCIA DEL TRÀNSIT I IMPULSAR UNA MOBILITAT MÉS SOSTENIBLE

CODIC FINANÇAMENT
(%)

ACCIÓ RESPONSABILITAT

2.7.6 Eliminar el punt de risc d'accidents a l'entrada del 
polígon industrial Torres Pujals
Sol·licitar a la D.G. de Carreteres la modificació del tram de la 
carretera GI-550 a l'entrada del polígon industrial amb la 
finalitat d'evitar el gir a l'esquerra dels vehicles que vulguin 
accedir al poligon

Mitjà

! Prioritària

-DGC (GC) , ARB(GOV) , ARB(MA)
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3.  DISMINUIR EL CONSUM D'AIGUA I MILLORAR EL SANEJAMENT DE LES 
AIGÜES RESIDUALS

RESUM

L'ús sostenible de l'aigua constitueix sens dubte un dels principals reptes que té la vila, per la incidència que té en el conjunt de la ciutadania, 
les activitats econòmiques que s'hi desenvolupen i el manteniment dels ecosistemes. Afrontar aquest repte requereix necessàriament de la 
implicació de totes les parts de forma que es racionalitzi i optimitzi el seu ús en tots els sectors i es garanteixi el seu retorn a l'ecosistema 
degudament sanejada. 
El primer programa d'aquesta Línia es troba associat especialment als aspectes quantitatius de l'ús que en fem de l'aigua, i respón a 
l'objectiu  de reduïr els consums i millorar la gestió de l'aigua dels diferents sectors d'activitat. S'incentiva així el control i l'aplicació de 
sistemes de reducció de consums d'aigua per a ús agrícola, l'elaboració d'un estudi detallat de consums i recursos a la conca amb l'aplicació 
temporal d'una moratòria per evitar implantació d'activitat amb elevats consums d'aigua,  la realització de campanyes de sensibilització, i la 
millora de la gestió de les xarxes d'abastament que permeti una millora en el servei al consumidor.
El segon programa es centra en els aspectes qualitatius, i per tant en relació als tractaments de depuració de l'aigua una vegada ha sigut 
utilitzada, de forma que es pugui reincorporar al medi natural sense ocasionar impactes negatius sobre aquest. S'assenyala així la millora del 
sanejament de l'aigua, potenciant el control i depuració de les aigües residuals industrials, ampliant i  incrementant el manteniment de la xarxa
de clavegueram, i millorant el funcionament de la depuradora per reduir les olors i la concentració de contaminants en la sortida.
En el darrer programa d'actuació, el Pla proposa fomentar la creació d'una Entitat Local de l'Aigua que abasti a la conca de la Tordera on hi 
intervinguin els Ajuntaments i les Comunitat d'usuaris, i des de la que s'impulsi una gestió integral dels recursos hídrics.

PROGRAMES

PLA D'ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT D'ARBÚCIES

3.1 Reduir el consum i millorar la gestió de l’aigua dels diferents sectors d’activitat

3.2 Millorar el sanejament de l’aigua

3.3 Impulsar la gestió integral dels recursos hídrics



    



3.1 Reduir el consum i millorar la gestió de l’aigua dels diferents sectors d’activitat

TERMINI
PRIORITAT

COST
TOTAL

(MPTES)

3.  DISMINUIR EL CONSUM D'AIGUA I MILLORAR EL SANEJAMENT DE LES AIGÜES RESIDUALS

CODIC FINANÇAMENT
(%)

ACCIÓ RESPONSABILITAT

3.1.1 Incentivar el control i la reducció dels consums d’aigua 
per a ús agrícola
Fomentar que les comunitats de regants apliquin sistemes de 
reducció de consums d'aigua amb l'aplicació de diferents 
mesures correctores com ara:
- Evitar pèrdues en el  transport de l’aigua de reg 
impermeabilitzant els canals de reg.
- Substitució dels sistemes actuals de reg per inundació per 
d’altres més eficients com ara el degoteig. Per poder-lo 
aplicar caldria la instal·lació de petites basses de retenció que 
podrien ser utilitzades per diferents regants.
- Ajustar les captacions a la demanda d’aigua dels regants 
disminuint al màxim la captació de les rieres.
- Control dels consums amb la instal·lació de comptadors i 
aplicació de tarifes progressives segons el consum d'aigua 
per hectàrea de regadiu

Mitjà

-

20,0CCRR  90% , ACA  
10%

ACA , ARB(MA) , CCRR
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3.1 Reduir el consum i millorar la gestió de l’aigua dels diferents sectors d’activitat

TERMINI
PRIORITAT

COST
TOTAL

(MPTES)

3.  DISMINUIR EL CONSUM D'AIGUA I MILLORAR EL SANEJAMENT DE LES AIGÜES RESIDUALS

CODIC FINANÇAMENT
(%)

ACCIÓ RESPONSABILITAT

3.1.2 Elaborar un estudi detallat de consums i recursos d’aigua 
de la conca de la riera d’Arbúcies
Realitzar un estudi detallat de les concessions i dels recursos 
disponibles i elaborar un programa de reducció de consums i 
de prevenció de la contaminació de les aigües, sobretot en el 
sector agrícola i en algunes activitats industrials. Aquest 
estudi hauria de servir per establir perímetres de protecció de 
la recàrrega de l’aqüífer, per legalitzar concessions, establir 
criteris per a l’atorgament de noves concessions o bé de 
llicències d'activitat que requereixin un determinat volum 
d'aigua. 
Mentre aquesta informació no estigui disponible  cal aplicar 
una moratòria temporal destinada a evitar la implantació i/o 
ampliacions d’activitats amb elevats consums d’aigua 
(sobretot plantes envasadores d'aigua)

Mitjà

! Prioritària

5,0ACAARB(MA) , CCRR , ACA
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3.1 Reduir el consum i millorar la gestió de l’aigua dels diferents sectors d’activitat

TERMINI
PRIORITAT

COST
TOTAL

(MPTES)

3.  DISMINUIR EL CONSUM D'AIGUA I MILLORAR EL SANEJAMENT DE LES AIGÜES RESIDUALS

CODIC FINANÇAMENT
(%)

ACCIÓ RESPONSABILITAT

3.1.3 Reduir els consum  domèstic d'aigua amb campanyes de 
sensibilització
Iniciar una campanya de sensibilització ciutadana destinada a 
la reducció d'aigua d'ús domèstic, amb la difusió de les 
principals accions que poden generar aquest estalvi 
(funcionament de rentadores i rentaplats amb la màxima 
capacitat, mesures d'estalvi d'aigua sanitaria, etc.). Es pot 
incentivar la participació ciutadana fent públics els 
percentatges d'estalvi produïts.

Curt 1,5Comp.Submin. 
d'aigua , ARB

Comp.Submin. d'aigua , ARB
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3.1 Reduir el consum i millorar la gestió de l’aigua dels diferents sectors d’activitat

TERMINI
PRIORITAT

COST
TOTAL

(MPTES)

3.  DISMINUIR EL CONSUM D'AIGUA I MILLORAR EL SANEJAMENT DE LES AIGÜES RESIDUALS

CODIC FINANÇAMENT
(%)

ACCIÓ RESPONSABILITAT

3.1.4 Millorar la gestió de l’aigua de les xarxes d’abastament
Fomentar la millora de la gestió de les xarxes d’abastament 
del nucli urbà amb l'aplicació de les següents actuacions:
- Potenciar la gestió unificada de les xarxes existents i 
augmentar la seva interconnexió
- Controlar i minimitzar les pèrdues de la xarxa amb la 
instal·lació de comptadors sectorials
- Implantar un sistema d’avís als abonats amb elevats 
consums per incentivar mesures d'estalvi
- Augmentar la capacitat d’emmagatzematge amb la 
instal:lació d'un nou dipòsit 
- Millorar el sistema de les captacions d'aigua superficial per 
disminuir la terbolesa de l'aigua en èpoques de pluja
- Eliminar progressivament les escomeses de plom
- Ampliar la cobertura d’hidrants al nucli urbà i al polígon 
industrial Torres i Pujals.

Mitjà

! Prioritària

-Comp.Submin. 
d'aigua  0% , 
ARB(OS)  0% , ACA  
0%

ACA , ARB(OS) , Comp.Submin. d'aigua
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3.1 Reduir el consum i millorar la gestió de l’aigua dels diferents sectors d’activitat

TERMINI
PRIORITAT

COST
TOTAL

(MPTES)

3.  DISMINUIR EL CONSUM D'AIGUA I MILLORAR EL SANEJAMENT DE LES AIGÜES RESIDUALS

CODIC FINANÇAMENT
(%)

ACCIÓ RESPONSABILITAT

3.1.5 Millorar la gestió de l’aigua de subministrament a les 
urbanitzacions del municipi
Fomentar l’aplicació de mesures correctores per donar 
compliment als requisits de la normativa tècnico-sanitària 
(controls de qualitat, manteniment de registres, cloració 
adequada, etc.) a totes les xarxes de distribució de les 
urbanitzacions.

Curt

-

-DSSS (GC) , Comp.Submin. d'aigua

3.1.6 Integrar mesures d’estalvi d’aigua en els nous projectes i 
en les reformes municipals.
Considerar l’estalvi d’aigua com un element important en la 
realització de nous projectes i en les remodelacions dels 
edificis municipals

Curt

-

-ARB
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3.1 Reduir el consum i millorar la gestió de l’aigua dels diferents sectors d’activitat

TERMINI
PRIORITAT

COST
TOTAL

(MPTES)

3.  DISMINUIR EL CONSUM D'AIGUA I MILLORAR EL SANEJAMENT DE LES AIGÜES RESIDUALS

CODIC FINANÇAMENT
(%)

ACCIÓ RESPONSABILITAT

3.1.7 Fomentar la recollida d'aigües pluvials en les cases 
unifamiliars
Promoure la inclusió en el projecte de qualsevol obra nova de 
casa unifamiliar del municipi d'un dipòsit per a la recollida 
d'aigües pluvials, que via ordenança municipal vinculi la 
dimensió del jardí amb la mida del dipòsit

Curt

-

-ARBARB
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3.2 Millorar el sanejament de l’aigua

TERMINI
PRIORITAT

COST
TOTAL

(MPTES)

3.  DISMINUIR EL CONSUM D'AIGUA I MILLORAR EL SANEJAMENT DE LES AIGÜES RESIDUALS

CODIC FINANÇAMENT
(%)

ACCIÓ RESPONSABILITAT

3.2.1 Fomentar la connexió de les aigües residuals de les 
indústries del polígon industrial Torres i Pujals a la xarxa 
de clavegueram.
Millorar el tractament de les aigües residuals del polígon 
industrial Torres-Pujals fomentant la seva connexió al sistema 
de sanejament. Es tracta d'allargar l'actual col·lector 
interceptor que arriba fins a l'empresa BEULAS SA fins al 
final del polígon i construir els claveguerons de connexió.

Mitjà

-

8,0ACA , Junta Comp. 
polígon

ACA , ARB , Junta Comp. polígon

3.2.2 Ampliar el control dels abocaments d’aigües residuals 
industrials a la llera pública i a la xarxa de clavegueram.
Sol·licitar a l'Agència catalana de l'Aigua un increment les 
inspeccions dels abocaments d’aigües residuals industrials 
tant a llera pública com a la xarxa de clavegueram, i aplicar 
mesures correctores a les indústries que presentin elevada 
càrrega contaminant de les seves aigües.

Curt

! Prioritària

3,6ACA  100%ARB , ACA
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3.2 Millorar el sanejament de l’aigua

TERMINI
PRIORITAT

COST
TOTAL

(MPTES)

3.  DISMINUIR EL CONSUM D'AIGUA I MILLORAR EL SANEJAMENT DE LES AIGÜES RESIDUALS

CODIC FINANÇAMENT
(%)

ACCIÓ RESPONSABILITAT

3.2.3 Elaborar una cartografia actualitzada de la xarxa de 
clavegueram.
Realitzar una cartografia detallada de la xarxa de 
clavegueram per facilitar el seu arranjament i manteniment. 
Es tracta de determinar la localització precisa de la xarxa de 
clavegueram i del seu estat de conservació.

Curt

-

4,0ARB

3.2.4 Realitzar i executar un Pla de Manteniment de la xarxa de 
clavegueram.
Elaborar i executar  un Pla de Manteniment de la xarxa de 
clavegueram dotat de partida pressupostària anual per 
executar els arranjaments i millores previstes

Curt

-

40,0ARBARB(OS)
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3.2 Millorar el sanejament de l’aigua

TERMINI
PRIORITAT

COST
TOTAL

(MPTES)

3.  DISMINUIR EL CONSUM D'AIGUA I MILLORAR EL SANEJAMENT DE LES AIGÜES RESIDUALS

CODIC FINANÇAMENT
(%)

ACCIÓ RESPONSABILITAT

3.2.5 Impulsar la construcció de xarxa de clavegueram a les 
urbanitzacions així com  sistemes de depuració propis
En el marc del Segon Pla de Sanejament de Catalunya, 
impulsar la construcció de clavegueram adequat als petits 
nuclis de població com ara Joanet o l'urbanització Fogueres 
de Montsoriu i la instal·lació d'estacions de tractament de 
llacunatge que requereixen poques actuacions de 
manteniment.

Mitjà

-

-ACA  100%ARB(MA) , ACA

3.2.6 Millorar el funcionament dels col·lectors de la xarxa de 
clavegueram i dels que condueixen l’aigua a l’EDAR
Continuar millorant el funcionament d’alguns col·lectors de la 
xarxa de clavegueram amb l’aplicació de les propostes del 
projecte "Desconnexió de les aigües blanques de la xarxa de 
clavegueram a Arbúcies". 
Continuar millorant el funcionament d’alguns trams dels 
col·lectors que condueixen les aigües a l’EDAR, amb 
l’aplicació de les propostes del projecte de "Millora dels 
col·lectors en Alta d’Arbúcies".
Es tracta de finalitzar l'execució d'aquests dos projectes 
aprovats per l'Agència Catalana de l'Aigua.

Curt

! Prioritària

120,0ACA  100%ARB , ACA
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3.2 Millorar el sanejament de l’aigua

TERMINI
PRIORITAT

COST
TOTAL

(MPTES)

3.  DISMINUIR EL CONSUM D'AIGUA I MILLORAR EL SANEJAMENT DE LES AIGÜES RESIDUALS

CODIC FINANÇAMENT
(%)

ACCIÓ RESPONSABILITAT

3.2.7 Potenciar la implantació de mesures correctores per 
disminuir la concentració de nodrients de l’aigua de 
sortida de l’EDAR
Implantar un sistema de reducció dels nivells de nitrogen i 
fòsfor a les aigües de sortida de l’EDAR. En primer lloc es 
tractaria de disminuir la concentració mitjana d’entrada del 
fòsfor  (<50 mg/l) amb la dossificació de clorur fèrric a la 
sortida del digestor de fangs. En relació al nitrogen caldrà 
deteminar quines són les òptimes condicions de 
funcionament de la planta per  reduir al màxim el contingut de 
nitrogen a l'aigua de sortida de l'EDAR.

Curt

-

0,3ACA  100%SEARSA , ARB(MA) , ACA

3.2.8 Evitar les males olors a l’EDAR
Fomentar l’aplicació de mesures correctores en la gestió de 
fangs de l’EDAR per evitar els problemes d’olors (horari de 
filtració en hores nocturnes, gestió de contenidors 
correctament coberts, etc.)

Curt

! Prioritària

-ARB(MA) , SEARSA
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3.3 Impulsar la gestió integral dels recursos hídrics

TERMINI
PRIORITAT

COST
TOTAL

(MPTES)

3.  DISMINUIR EL CONSUM D'AIGUA I MILLORAR EL SANEJAMENT DE LES AIGÜES RESIDUALS

CODIC FINANÇAMENT
(%)

ACCIÓ RESPONSABILITAT

3.3.1 Fomentar la creació d'una Entitat Local de l'Aigua (ELA)
Afavorir la creació d'una Entitat Local de l'Aigua (ELA) 
qualificada que abasti a la conca de la Tordera, on hi 
intervinguin els Ajuntaments i les Comunitats d'usuaris i 
assolir competències en:
- Regular els usos de les concessions existents
- Abastament d’aigua potable
- Gestió del clavegueram i sanejament d’aigües residuals 
(control d’abocaments al clavegueram i gestió de l’EDAR)
- Control sanitari de les aigües residuals
- Exercici d'altres funcions que estableixi la Llei 6/1999

Mitjà

! Prioritària

-ACA  100%ARO , ARB , ACA

3.3.2 Impulsar l'ampliació de l'estudi dels recursos hídrics de 
la zona mitjana-baixa del Tordera a la part alta de la conca
Sol·licitar a l'Agència Catalana de l'Aigua l'ampliació de 
l'estudi de recursos hídrics de la zona mitjana-baixa de la 
conca de la Tordera a la part alta per avaluar les concessions 
existents i l'actual explotació dels recursos d'aigua a aquestes 
zones.

Curt 3,0ACA  100%ACA , ARB
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4. FOMENTAR LA MINIMITZACIÓ, REUTILITZACIÓ I RECICLATGE DE RESIDUS

RESUM

Arbúcies ha anat incorporant al llarg dels darrers anys tots els mecanismes i infraestructures per dur a terme la separació en origen, la 
recollida i el tractament adequat dels residus valoritzables municipals, fet que es reflecteix en un percentatge de recollida selectiva superior a 
la mitjana catalana. Malgrat això, el municipi encara es troba lluny dels objectius de reciclatge marcats per la legislació vigent i de les 
possibilitats que permeten les infraestructures existents. 
En aquest sentit, el Pla considera un primer programa d'actuació que pretén millorar la gestió dels residus municipals de forma que es pugui 
valoritzar al màxim les inversions ja realitzades. Aquestes accions consideren aspectes d'informació i sensibilització ciutadana, especialment 
vinculades a la recollida selectiva de matèria orgànica i fraccions d'envasos, i millores en el propi sistema de recullida i la neteja de deixalles 
de l'espai urbà i l'entorn rural.
Malgrat que pel tipus d'activitats implantades al municipi els residus industrials no constitueixen una problemàtica greu, si que existeixen 
deficiències en l'actual sistema de gestió d'aquests residus, de forma que es proposa un paquet d'actuacions per tal d'adequar l'actual 
sistema, implicant tant a l'ajuntament com a les pròpies empreses.

PROGRAMES

PLA D'ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT D'ARBÚCIES

4.1 Potenciar la gestió eficient dels residus municipals

4.2 Millorar la gestió dels residus industrials



    



4.1 Potenciar la gestió eficient dels residus municipals

TERMINI
PRIORITAT

COST
TOTAL

(MPTES)

4. FOMENTAR LA MINIMITZACIÓ, REUTILITZACIÓ I RECICLATGE DE RESIDUS

CODIC FINANÇAMENT
(%)

ACCIÓ RESPONSABILITAT

4.1.1 Incentivar la minimització en la generació de deixalles en 
l’àmbit domèstic.
Realitzar, amb el suport d'altres administracions,  campanyes 
de sensibilització encarades a la promoció d’hàbits de 
consum, més sostenibles  tot aprofitant material ja editat i 
utilitzat amb la mateixa finalitat. Caldria incidir en aspectes 
com ara:
- Incentivar el consum de productes amb el mínim 
d’embolcalls
- Promoure el consum de productes reutilitzables
- Reduir el consum de la bossa de plàstic per a la compra de 
productes
- Informar sobre els aspectes positius que es produeixen en 
minimitzar la producció de residus i en aplicar una separació 
en origen dels residus reciclables o reutilitzables

Curt

-

0,5JR (DMA) , CCS , 
ARB

JR (DMA) , CCS , ARB(MA)
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4.1 Potenciar la gestió eficient dels residus municipals

TERMINI
PRIORITAT

COST
TOTAL

(MPTES)

4. FOMENTAR LA MINIMITZACIÓ, REUTILITZACIÓ I RECICLATGE DE RESIDUS

CODIC FINANÇAMENT
(%)

ACCIÓ RESPONSABILITAT

4.1.2 Incentivar la recollida selectiva per part de la població 
aprofitant les infrastructures existents.
Realitzar, amb el suport d'altres administracions, campanyes 
de sensibilització per tal de que els ciutadans coneguin el 
sistema de recollida i hi participin activament, sobretot pel que 
fa a les fraccions de envasos i matèria orgànica. Cal 
assegurar una unitat en el missatge, tant en contingut com en 
la forma. Es poden potenciar:
- Actuacions a través del sistema educatiu
- Difusió d’informació a través d’organitzacions cíviques
- Accions populars engrescadores
- Publicació i difusió de materials divulgatius (promoció de l’ús 
de la deixalleria,..)
- Acords voluntaris amb sectors com el de bars i hosteleria i 
comercial
- Foment de l'ús de la deixalleria, sobretot amb panells 
informatius

Curt

! Prioritària

0,5JR (DMA) , CCS , 
ARB(MA)

JR (DMA) , CCS , ARB(MA)
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4.1 Potenciar la gestió eficient dels residus municipals

TERMINI
PRIORITAT

COST
TOTAL

(MPTES)

4. FOMENTAR LA MINIMITZACIÓ, REUTILITZACIÓ I RECICLATGE DE RESIDUS

CODIC FINANÇAMENT
(%)

ACCIÓ RESPONSABILITAT

4.1.3 Millorar la gestió de les àrees d’aportació.
Reduir l'impacte visual de les àrees d'aportacio amb mesures 
com ara:
- Augmentar la neteja i la  freqüència de recollida de residus a 
les àrees d'aportació
- Implantar un sistema pilot de recollida porta a porta 
d’algunes de les fraccions d’envasos  i residus d’envasos i/o 
matèria orgànica  com a mesura per reduir l'ús i la saturació 
de les àrees d'aportació i per determinar  si augmenta 
l’eficàcia de la recollida d'aquests residus.

Curt

-

5,0CCS , ARBCCS , ARB(OS) , ARB(MA)
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4.1 Potenciar la gestió eficient dels residus municipals

TERMINI
PRIORITAT

COST
TOTAL

(MPTES)

4. FOMENTAR LA MINIMITZACIÓ, REUTILITZACIÓ I RECICLATGE DE RESIDUS

CODIC FINANÇAMENT
(%)

ACCIÓ RESPONSABILITAT

4.1.4 Millorar el control dels residus que entren a la deixalleria 
municipal
Elaborar una ordenança municipal per a la gestió i el 
manteniment de la deixalleria municipal, que permeti 
augmentar el control sobre el tipus i les quantitats de residus 
gestionats a la deixalleria, així com també, sobre els usuaris 
d’aquesta, per elaborar un informe de gestió que inclogui les 
observacions, queixes, reclamacions i incidències que 
serveixin per implementar mesures de millora del servei.
Considerar a la pròpia ordenança, la viabilitat de limitar les 
quantitats de determinats materials (en pes o volum) de 
residus per visita com a mesura preventiva per evitar la 
utilització de la instal·lació per part de grans comerços, 
oficines i serveis, o bé, establir algun tipus de taxa, facilitant 
,si s'escau, el contacte entre aquestes empreses i les 
recuperadores.

Curt

! Prioritària

-ARB(MA)
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4.1 Potenciar la gestió eficient dels residus municipals

TERMINI
PRIORITAT

COST
TOTAL

(MPTES)

4. FOMENTAR LA MINIMITZACIÓ, REUTILITZACIÓ I RECICLATGE DE RESIDUS

CODIC FINANÇAMENT
(%)

ACCIÓ RESPONSABILITAT

4.1.5 Impulsar la iniciativa de la recollida de residus a les 
cases de pagès, i realitzar una  avaluació anual del seu 
grau d’èxit
Realitzar un seguiment de l'eficàcia de la recollida de residus 
a les cases de pagès que ja s'està realitzant i valorar el grau 
d’implantació durant els pròxims anys.

Curt

-

-A.J. RUZ SL , ARB(MA)

4.1.6 Impulsar una iniciativa per a la recollida porta a porta de 
residu d’envàs de cartró als comerços
Impulsar la recollida porta a porta de residu d’envàs de cartró 
als comerços,  incentivant que aquest sector realitzi una 
gestió conjunta per mitjà una d’empresa externa de recollida i 
tractament per tal de no colapsar l’actual servei municipal que 
es realitza durant dos dies a la setmana. Aquesta opció va en 
consonància amb l’objectiu de la Llei d'Envasos i Residus 
d'Envasos i és una de les iniciatives que recolza el Programa 
de Gestió de d’Envasos i Residus d’Envasos a Catalunya.

Curt

-

6,0CCSSECTOR COMERCIAL , CCS , 
ARB(OS) , ARB(MA)
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4.1 Potenciar la gestió eficient dels residus municipals

TERMINI
PRIORITAT

COST
TOTAL

(MPTES)

4. FOMENTAR LA MINIMITZACIÓ, REUTILITZACIÓ I RECICLATGE DE RESIDUS

CODIC FINANÇAMENT
(%)

ACCIÓ RESPONSABILITAT

4.1.7 Continuar amb les tasques d’eliminació periòdica dels 
punts d’abocament incontrolat
Mantenir nets els nous punts d'abocament incontrolat que es 
vagin detectant i realitzar un informe anual que inclogui els 
treball realitzats amb el nombre i descripció dels punts 
d'abocament netejats (localització, quantitat i tipologia dels 
residus recollits)

Curt

! Prioritària

3,0ARBARB(OS) , ARB(MA)

4.1.8 Legalització de l’actual abocador de runes del municipi i 
establiment d’una ordenança municipal per a la gestió de 
terres i runes.
Elaborar una ordenança municipal, un cop estigui legalitzat 
l'actual abocador de runes del municipi , que permeti regular 
el procediment de control de la producció i gestió de les runes 
amb l’aplicació d’una fiança prèvia als permisos d’obra. 
Actualment el procés de legalització  ja està en curs, i en cas 
de la impossibilitat de legalització i de no sorgir cap altra 
alternativa, caldrà obligar als productors de runa a utilitzar 
l’abocador de runes comarcal.

Curt

! Prioritària

-ARB
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4.1 Potenciar la gestió eficient dels residus municipals

TERMINI
PRIORITAT

COST
TOTAL

(MPTES)

4. FOMENTAR LA MINIMITZACIÓ, REUTILITZACIÓ I RECICLATGE DE RESIDUS

CODIC FINANÇAMENT
(%)

ACCIÓ RESPONSABILITAT

4.1.9 Realitzar un estudi de viabilitat per a la reutilització de les 
runes
Avaluar la possibilitat de reutilització de les runes i materials 
d'enderroc per a altres usos tenint en compte que aquest 
tipus de residus es poden separar de forma satisfactòria a les 
pròpies obres (runa neta).

Curt 5,0JR (DMA)  100%JR (DMA) , ARB

4.1.10 Definir altres alternatives per a la gestió de la matèria 
orgànica
Estudiar les diferents possibilitats per millorar la gestió de la 
matèria orgànica, promovent en primer lloc el compostatge 
domèstic en els horts dels veinats que en disposin i 
posteriorment avaluar quin és el millor sistema de recollida de 
matèria orgànica, tenint en compte aspectes com ara:
- Recollida port a porta 
- Disposar de camions que permetin la recollida conjunta de 
rebuig i matèria orgànica
- Establir diferents circuits de recollida,...

Incloure aquestes propostes en la nova contracta per a la 
recollida de residus

Curt -JR (DMA) , CCSCCS , ARB
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4.2 Millorar la gestió dels residus industrials

TERMINI
PRIORITAT

COST
TOTAL

(MPTES)

4. FOMENTAR LA MINIMITZACIÓ, REUTILITZACIÓ I RECICLATGE DE RESIDUS

CODIC FINANÇAMENT
(%)

ACCIÓ RESPONSABILITAT

4.2.1 Identificar les empreses que estan obligades a realitzar la 
Declaració de Residus i que actualment no la fan
Identificar les empreses que estant obligades a realitzar la 
Declaració de Residus (incloses al CCAE del 1 al 4)  i que 
actualment no la fan.

Mitjà

-

-JR (DMA) , ARB

4.2.2 Evitar la recollida municipal de residus industrials
Acordar una sistemàtica de control visual per part de 
l'empresa de recollida del contingut dels contenidors de 
residus urbans ubicats pròxims a indústries, per tal 
d’assegurar que no hi ha abocament de residus industrials, ja 
que aquests són susceptibles de generar  problemes de 
contaminació si reben el mateix tractament que els residus 
urbans.. L’actual legislació (6/93) estableix la obligatorietat de 
contractar els serveis de recollida i tractament de residus 
industrials a empreses autoritzades per part dels industrials.

Curt

! Prioritària

-JR (DMA) , A.J. RUZ SL , ARB
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4.2 Millorar la gestió dels residus industrials

TERMINI
PRIORITAT

COST
TOTAL

(MPTES)

4. FOMENTAR LA MINIMITZACIÓ, REUTILITZACIÓ I RECICLATGE DE RESIDUS

CODIC FINANÇAMENT
(%)

ACCIÓ RESPONSABILITAT

4.2.3 Fomentar la minimització i la reutilització dels residus 
industrials
Realitzar campanyes de sensibilització mitjançant jornades 
tècniques destinades als empresaris del municipi, a partir de 
l’organització de sessions de formació i material ja editat per 
part d’altres administracions per donar a conèixer:
- El Codi de Bones Pràctiques Industrial,
- El paper de la  Borsa de Subproductes de Catalunya,
- El treball realitzat pel Centre de l'Empresa i Medi Ambient,
- Els avantatges de certificació de sistemes de gestió de la 
qualitat, de gestió mediambiental, així com d’anàlisis i 
avaluació del risc mediambiental.
- Les empreses que realitzen la recuperació i el tractament 
dels diferents residus industrials (ex. la recollida d’oli mineral 
usat de establiments i tallers)

Curt

-

0,3CCSCCS , Empreses locals , JR (DMA) , 
ARB(MA)
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5. OPTIMITZAR ELS CONSUMS ENERGÈTICS I REDUIR LES EMISSIONS 
CONTAMINANTS A L'ATMOSFERA

RESUM

Arbúcies experimenta un increment continuat del seus consums energètics al voltant d'un 7 %, consums que es basen en fonts energètiques 
no renovables importades de fóra del municipi i sovint procedents de regions allunyades del planeta, o bé de fonts energètiques amb alt risc 
ambiental com l'energia nuclear.
Atenent a aquesta situació, el Pla proposa un primer paquet d'accions associades a la reducció dels consums energètics per part de 
l'administració local que donin continuïtat i potenciïn les ja realitzades fins a l'actualitat en aquest àmbit. Es proposen en aquest sentit 
incorporar sistemes eficients en el consum d'energia en els edificis municipals, instal·lar sistemes d'aprofitament d'energia solar o aplicar un 
pla de control i estalvi energètic. A banda de la pròpia reducció del consum energètic i econòmic que això suposa, aquestes actuacions poden
constituir un element de sensibilització per a la resta del municipi.
En un segon programa vinculat al sector domèstic el Pla considera impulsar normatives i campanyes de sensibilització que afavoreixin l'estalv
energètic, així com avaluar la possible construcció d'una central de calefacció municipal que funcioni amb residus de fusta i llenya. 
I finalment per al sector industrial, que presenta un consum considerable per l'importància de la seva producció, s'indica l'interès de realitzar 
auditories energètiques que permetin reduir els consums, així com incrementar el control de les emissions produïdes.

PROGRAMES

PLA D'ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT D'ARBÚCIES

5.1 Optimitzar el consum energètic de l’administració municipal i avaluar la qualitat atmosfèrica del nucli urbà

5.2  Reduir el consum d'energia del sector domèstic i promoure l'ús d'energies renovables

5.3 Reduir el consum d’energia a les indústries i incrementar els controls dels contaminants atmosfèrics



    



5.1 Optimitzar el consum energètic de l’administració municipal i avaluar la qualitat atmosfèrica del nucli urbà

TERMINI
PRIORITAT

COST
TOTAL

(MPTES)

5. OPTIMITZAR ELS CONSUMS ENERGÈTICS I REDUIR LES EMISSIONS CONTAMINANTS A L'ATMOSFERA

CODIC FINANÇAMENT
(%)

ACCIÓ RESPONSABILITAT

5.1.1 Elaborar un Programa d'Actuacions de reducció de 
consums i de millora de les instal·lacions energètiques 
dels edificis municipals
Tenint en compte tant les actuacions previstes com les 
deficiències i mancances detectades en les instal·lacions 
energètiques dels edificis municipals cal elaborar un 
Programa d'Actuacions per millorar-les i/o adaptar-les a la 
normativa vigent. Es tracta en primer lloc de definir un 
objectius de reducció de consums  energètics mitjançant el 
control previ de la despesa energètica en els edificis i 
instal·lacions municipals. El Programa ha de contemplar les 
actuacions que ja està previst realitzar, i definir les noves 
propostes de millora valorant la utilització de fonts d’energia 
menys contaminants i l’elaboració d’un pla de manteniment i 
d’ús de les instal·lacions per a evitar consums 
innecessaris.S'hauran de tenir en compte aspectes i 
actuacions com ara:
- Climatització autònoma de la sala d'arxiu de la Gabella
- Ampliació de la climatització de l'edifici de l'Ajuntament
- Climatització de la Biblioteca de Can Cornet
- Adequació de la caldera i de la xemeneia de la llar de 
jubilats, així com la climatització de primer pis
- Incrementar l'aïllament tèrmic i millorar el sistema de 
climatització del poliesportiu amb sistemes que afavoreixein 
la renovació d'aire

Curt

-

0,6ARB  100%ARB
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5.1 Optimitzar el consum energètic de l’administració municipal i avaluar la qualitat atmosfèrica del nucli urbà

TERMINI
PRIORITAT

COST
TOTAL

(MPTES)

5. OPTIMITZAR ELS CONSUMS ENERGÈTICS I REDUIR LES EMISSIONS CONTAMINANTS A L'ATMOSFERA

CODIC FINANÇAMENT
(%)

ACCIÓ RESPONSABILITAT

- Canvi de fluorescents per equips electrònics d'alta freqüència
- Incloure l’eficiència energètica en els criteris de compra 
d’equipaments (climatització, ordinadors, fotocopiadores, 
vehicles, etc.)
- Contractació de les potències adequades per a cada 
instal·lació.

5.1.2 Continuar les actuacions per millorar la gestió de 
l'enllumenat públic
Reduir el consum i la despesa de l'enllumenat públic amb 
l'aplicació d'actuacions com ara:

- Continuar en la substitució progressiva de làmpades de 
mercuri per les de sodi
- Implantar sistemes de control de flux en les escomeses de 
l’enllumenat
- Assolir tarifes amb discriminació horària per a l’enllumenat

Curt

-

3,0ARB  100%ARB
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5.1 Optimitzar el consum energètic de l’administració municipal i avaluar la qualitat atmosfèrica del nucli urbà

TERMINI
PRIORITAT

COST
TOTAL

(MPTES)

5. OPTIMITZAR ELS CONSUMS ENERGÈTICS I REDUIR LES EMISSIONS CONTAMINANTS A L'ATMOSFERA

CODIC FINANÇAMENT
(%)

ACCIÓ RESPONSABILITAT

5.1.3 Fomentar l’ús de energia renovable en els edificis 
municipals
Instal·lar sistemes d’aprofitament d’energia solar tèrmica o 
fotovoltaica tal com està previst en el poliesportiu i el camp de 
futbol, i ampliar-ho a altres edificis municipals que actuïn com 
element exemplificador de cara als ciutadans.

Curt

! Prioritària

4,0ARB  50% , ICAEN 
(DICT)  50%

ICAEN (DICT) , ARB

5.1.4 Incorporar exigències d’eficiència energètica als plecs de 
condicions de les instal·lacions noves o de les que es 
remodelin
Considerar l’eficiència energètica com un factor important en 
l’adjudicació de projectes proposats per l’Ajuntament. 
Incorporar criteris d’aquest tipus en els plecs de condicions 
per a noves instal·lacions o remodelacions, i en les 
contractacions i concessions de serveis públics com gestió de 
residus, neteja viària, etc.

Curt

-

-ARB(URB)
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5.1 Optimitzar el consum energètic de l’administració municipal i avaluar la qualitat atmosfèrica del nucli urbà

TERMINI
PRIORITAT

COST
TOTAL

(MPTES)

5. OPTIMITZAR ELS CONSUMS ENERGÈTICS I REDUIR LES EMISSIONS CONTAMINANTS A L'ATMOSFERA

CODIC FINANÇAMENT
(%)

ACCIÓ RESPONSABILITAT

5.1.5 Continuar les actuacions per legalitzar totes les 
instal·lacions energètiques municipals
Elaborar i executar els projectes de legalització  de totes les 
instal·lacions com ara els sistemes elèctrics dels edificis, les 
calderes de calefacció, els dipòsits de gas-oil i les escomeses 
de l'enllumenat públic.La legalització de la caldera de la Llar 
de Jubilats implicarà el seu canvi per una altra que disposi de 
placa identificativa.

Curt

! Prioritària

1,0ARBARB

5.1.6 Crear la figura del gestor energètic
Nomenar un gestor energètic municipal com a persona 
responsable del control, el seguiment i la optimització dels 
consums de totes les instal·lacions municipals. Aquesta tasca 
s’haurà de completar amb l’ús de sistemes informàtics que 
permetin detectar qualsevol desviació o incidència en els 
consums previstos.

Curt

! Prioritària

6,6ARB
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5.1 Optimitzar el consum energètic de l’administració municipal i avaluar la qualitat atmosfèrica del nucli urbà

TERMINI
PRIORITAT

COST
TOTAL

(MPTES)

5. OPTIMITZAR ELS CONSUMS ENERGÈTICS I REDUIR LES EMISSIONS CONTAMINANTS A L'ATMOSFERA

CODIC FINANÇAMENT
(%)

ACCIÓ RESPONSABILITAT

5.1.7 Estudiar la viabilitat econòmica per implantar les 
mesures de reducció de consums energètics a l'estació 
depuradora d'aigües residuals
Avaluar la viabilitat econòmica per procedir al canvi del 
sistema d'aireació de la bassa de digestió de l'EDAR dels 
actuals injectors de baix rendiment per una soplant amb 
difusors.

Curt 0,1ACA  100%SEARSA , ACA , ARB

5.1.8 Realitzar un control dels nivells d’immissió de 
contaminants atmosfèrics
Avaluar la qualitat atmosfèrica al nucli urbà, amb una estació 
mòbil de control de la contaminació durant un període mínim 
de 8 mesos (juny-febrer). Sobretot pel que fa al control de 
l’ozó, que segurament és l’únic contaminant que en algunes 
ocasions pot superar els límits d’immissió indicats a la 
normativa vigent. Aquesta estació també podria permetre 
avaluar la influència de la zona metropolitana de Barcelona en 
la qualitat de l'aire.

Curt

-

1,5DGQA (DMA)  100%DGQA (DMA) , ARB
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5.2  Reduir el consum d'energia del sector domèstic i promoure l'ús d'energies renovables

TERMINI
PRIORITAT

COST
TOTAL

(MPTES)

5. OPTIMITZAR ELS CONSUMS ENERGÈTICS I REDUIR LES EMISSIONS CONTAMINANTS A L'ATMOSFERA

CODIC FINANÇAMENT
(%)

ACCIÓ RESPONSABILITAT

5.2.1 Elaborar normes que afavoreixin l’estalvi energètic
Incorporar en la normativa que regula l’edificació i reforma 
d’edificis, propostes que afavoreixin l’estalvi energètic com 
ara:
- Obligatorietat de realitzar pre-instal·lacions de col·lectors 
solars en els nous edificis
- Implantació de la normativa referent als nous edificis sobre 
el compliment d’una Qualificació Energètica mínima de 8 
segons el Programa CEV (Calificación Energética de 
Viviendas) elaborat pel MINER i l’IDEA, segons la Directiva 
93/76 CEE.
- Aplicació de conceptes sostenibles en el disseny i 
construcció d’edificis  com ara la inclusió d’aspectes 
bioclimàtics (ubicació, correcció de l’entorn, forma de l’edifici, 
pell de l’edifici  i interior de l’edifici), utilització de materials no 
tòxics, reciclats i de baix impacte, recuperació de recursos 
(energia solar, aigua de pluja), domòtica, etc.

Curt

-

-ARB(URB)
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5.2  Reduir el consum d'energia del sector domèstic i promoure l'ús d'energies renovables

TERMINI
PRIORITAT

COST
TOTAL

(MPTES)

5. OPTIMITZAR ELS CONSUMS ENERGÈTICS I REDUIR LES EMISSIONS CONTAMINANTS A L'ATMOSFERA

CODIC FINANÇAMENT
(%)

ACCIÓ RESPONSABILITAT

5.2.2 Fomentar l’estalvi energètic a les llars
Incentivar les millores energètiques a les llars mitjançant 
programes de sensibilització amb accions com ara:
- Difondre  un Manual d’Estalvi Energètic a les llars que 
inclogui les principals actuacions de reducció de consums
- Informar de la necessitat de realitzar revisions periòdiques 
de les calderes de calefacció de les llars arbucienques, tal i 
com recomana el Reglament R.I.T.E. (Reglament 
d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis), per tal d’evitar el 
consum excessiu de combustible i l’augment d’emissions 
atmosfèriques.

Curt

-

0,8ARB  50% , ICAEN 
(DICT)  50%

ARB

5.2.3 Valoritzar els residus de fusta i llenya amb una central de 
calefacció municipal amb producció d’electricitat
Realitzar un estudi per determinar la viabilitat d’una central 
tèrmica de cogeneració que funcioni amb residus de fusta i 
llenya. Es tracta d’una instal·lació que utilitza energia 
renovable i que a més de subministrar calefacció als 
habitatges generaria vapor a alta pressió per produir 
electricitat.

Curt

! Prioritària

0,8ICAEN (DICT)ICAEN (DICT) , ARB
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5.3 Reduir el consum d’energia a les indústries i incrementar els controls dels contaminants atmosfèrics

TERMINI
PRIORITAT

COST
TOTAL

(MPTES)

5. OPTIMITZAR ELS CONSUMS ENERGÈTICS I REDUIR LES EMISSIONS CONTAMINANTS A L'ATMOSFERA

CODIC FINANÇAMENT
(%)

ACCIÓ RESPONSABILITAT

5.3.1 Potenciar la implantació d’una Oficina d’Estalvi Energètic 
d’àmbit comarcal
Promoure una assessoria comarcal en col·laboració amb 
l’ICAEN i les companyies subministradores destinada tant al 
sector industrial com el domèstic, incidint amb l’ús de fonts 
d’energia menys contaminants, l’aplicació de tecnologia de 
climatització més eficient i l’ús d’energia solar.

Mitjà

-

25,0CCS , ICAEN (DICT)CCS , ICAEN (DICT) , ARB

5.3.2 Promoure la reducció d’energia als principals 
consumidors industrials mitjançant auditories 
energètiques
Impulsar la realització d’auditories energètiques entre els 
majors consumidors d’energia i l’aplicació de mesures per 
reduir els consums

Curt

-

0,1Empreses locals  
50% , ICAEN (DICT)  
50%

Empreses locals , ICAEN (DICT) , ARB
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5.3 Reduir el consum d’energia a les indústries i incrementar els controls dels contaminants atmosfèrics

TERMINI
PRIORITAT

COST
TOTAL

(MPTES)

5. OPTIMITZAR ELS CONSUMS ENERGÈTICS I REDUIR LES EMISSIONS CONTAMINANTS A L'ATMOSFERA

CODIC FINANÇAMENT
(%)

ACCIÓ RESPONSABILITAT

5.3.3 Incrementar els controls de les emissions  de 
contaminants a les indústries carrosseres
Fomentar la realització de controls periòdics de l'emissió de 
contaminants produïts en el procés de pintat a les indústries 
carrosseres del municipi, així com en les calderes que 
escalfen els forns de pintat.

Curt

-

2,0DGQA (DMA)  100%DGQA (DMA) , ARB(MA)
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6. POTENCIAR LA GESTIÓ AMBIENTAL MUNICIPAL I L'AMBIENTALITZACIÓ DE 
L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

RESUM

L'administració local és sens dubte el principal responsable i referent per a la població en relació a la gestió ambiental local i l'impuls de 
l'Agenda 21 al municipi, i per tant ha de constituir el primer agent del municipi que potencii la sostenibilitat en les competències de que 
disposa i en el seu propi funcionament intern. 
En el primer dels seus programes d'actuació, aquesta línia remarca la necessitat de dotar-se dels recursos tècnics suficients per garantir la 
correcta gestió ambiental municipal de forma que l'Agenda 21 es pugui implantar de forma efectiva i coordinada per al benefici de tota la vila.
En segon terme, el Pla proposa actuacions per a la màxima integració de criteris ambientals en el funcionament de l'administració i reducció 
dels impactes ambientals de la seva activitat (producció de residus, consum energètic o consum d'aigua), de forma que pugui constituir un 
exemple pel conjunt de la ciutadania per avançar cap a la sostenibilitat. Valorar els criteris ambientals en la selecció de proveïdors o 
contractació de serveis externs o potenciar les bones pràctiques ambientals pels treballadors municipals són algunes de les actuacions 
plantejades, i que sense un cost excessiu pot afavorir una millor gestió ambiental. 
En aquesta mateixa línia, es proposa un programa d'actuació específic per integrar criteris ambientals a l'hora de projectar i fer el 
manteniment de l'espai públic i el verd urbà de la vila, respecte a la qual l'ajuntament en pot tenir una incidència significativa.
I finalment, es consideren dos darrers programes que pretenen millorar el control sobre les activitats del municipi així com potenciar les 
accions de prevenció i control de risc, donant continuïtat a les tasques ja realitzades en relació al risc d'incendi, i promovent la prevenció de 
risc en l'àmbit industrial.

PROGRAMES

PLA D'ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT D'ARBÚCIES

6.1 Reforçar els recursos humans assignats a la gestió ambiental i incrementar la coordinació

6.2 Potenciar la integració de criteris ambientals en el funcionament administració local

6.3 Impulsar les bones pràctiques ambientals en espais públics

6.4 Prevenir i controlar els factors de risc ambiental per incrementar la seguretat i protecció a la població

6.5 Millorar el control sobre les activitats del municipi.



    



6.1 Reforçar els recursos humans assignats a la gestió ambiental i incrementar la coordinació

TERMINI
PRIORITAT

COST
TOTAL

(MPTES)

6. POTENCIAR LA GESTIÓ AMBIENTAL MUNICIPAL I L'AMBIENTALITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

CODIC FINANÇAMENT
(%)

ACCIÓ RESPONSABILITAT

6.1.1 Crear la figura d'un coordinador tècnic de l'Agenda 21 
Local
Crear la figura d'un coordinador tècnic de l'Agenda 21 Local 
mitjançant l'assignació d'un tècnic superior a dedicació 
completa que es responsabilitzi d'impulsar i coordinar 
l'Agenda 21 Local, i la captació dels recursos econòmics per 
a la seva implementació. El seu perfil hauria de respondre a 
la d'un professional amb una visió general dels diferents 
aspectes ambientals, solvència tècnica en gestió ambiental 
municipal, coneixement del medi rural, capacitat de 
comunicació i coordinació, i una gran iniciativa.

Curt

! Prioritària

35,0ARB  100%ARB
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6.1 Reforçar els recursos humans assignats a la gestió ambiental i incrementar la coordinació

TERMINI
PRIORITAT

COST
TOTAL

(MPTES)

6. POTENCIAR LA GESTIÓ AMBIENTAL MUNICIPAL I L'AMBIENTALITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

CODIC FINANÇAMENT
(%)

ACCIÓ RESPONSABILITAT

6.1.2 Crear una comissió de coordinació i seguiment de 
l'Agenda 21 Local.
Constituir una comissió tècnico-política de seguiment 
constituïda pel conjunt d'àrees municipals implicades en la 
gestió ambiental local i el desenvolupament de l'Agenda 21 
Local. Les seves funcions principals seran coordinar les 
actuacions municipals amb incidència ambiental; fer un 
seguiment periòdic del desenvolupament del Pla d'Acció 
Local per a la Sostenibilitat i la seva actualització; revisar 
anualment el conjunt d'actuacions del Pla a realitzar i els seus 
pressupostos; i fer el seguiment de la integració de criteris de 
sostenibiliat a la gestió ambiental.

Curt

-

-ARB
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6.2 Potenciar la integració de criteris ambientals en el funcionament administració local

TERMINI
PRIORITAT

COST
TOTAL

(MPTES)

6. POTENCIAR LA GESTIÓ AMBIENTAL MUNICIPAL I L'AMBIENTALITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

CODIC FINANÇAMENT
(%)

ACCIÓ RESPONSABILITAT

6.2.1 Incrementar l’ús de material reutilitzable i de la recollida 
selectiva de residus als edificis municipals, i en els actes 
públics
Potenciar la recollida selectiva i l'ús de material reutilitzable 
als edificis municipals mitjançant la incorporació de 
contenidors interiors de recollida selectiva en els diferents 
espais de les instal·lacions municipals, sensibilitzant i 
informant al personal municipal sobre la seva utilització i 
establint un protocol de recollida adreçat al servei de neteja 
de les instal·lacions municipals.

Curt

-

0,2ARB  100%ARB
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6.2 Potenciar la integració de criteris ambientals en el funcionament administració local

TERMINI
PRIORITAT

COST
TOTAL

(MPTES)

6. POTENCIAR LA GESTIÓ AMBIENTAL MUNICIPAL I L'AMBIENTALITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

CODIC FINANÇAMENT
(%)

ACCIÓ RESPONSABILITAT

6.2.2 Integrar criteris ambientals en la compra de béns i equips 
i en la selecció de proveïdors
Integrar criteris ambientals en la selecció dels productes de 
consum habitual en el funcionament de l'administració local i 
que considerin els criteris següents:

- Proximitat de la seva producció i de les matèries primeres 
que utilitza.
- Evitar l'ús de matèries primeres problemàtiques com les 
fustes tropicals o substàncies amb alta incidència ambiental 
com el PVC i CFC's.
- Afavorir productes la producció de la qual sigui poc intensiva 
en energia, aigua i altres recursos naturals.
- Afavorir productors amb implantació de sistemes de Gestió 
Ambiental (EMAS o ISO 14000).
- Afavorir productes d'alta durabilitat i fàcilment reparables.
- Evitar productes generadors de residus, emissions o 
efluents tòxics.
- Afavorir l'ús de productes reciclats i reciclables.

Curt

-

-ARB
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6.2 Potenciar la integració de criteris ambientals en el funcionament administració local

TERMINI
PRIORITAT

COST
TOTAL

(MPTES)

6. POTENCIAR LA GESTIÓ AMBIENTAL MUNICIPAL I L'AMBIENTALITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

CODIC FINANÇAMENT
(%)

ACCIÓ RESPONSABILITAT

6.2.3 Integrar criteris ambientals en la contractació i concessió 
de serveis externs
Incorporar criteris ambientals en tots els plecs de condicions 
per contractacions o concessions promogudes des de 
l'ajuntament de forma que s'afavoreixi les empreses que 
disposin d'una política ambiental més desenvolupada.
Els criteris que s'haurien de considerar en la contractació de 
serveis externs serien els següents: implantació d'un Sistema 
de Gestió Ambiental (EMAS, ISO14000), disposició de 
productes o serveis amb etiquetat ecològic, desenvolupament 
de programes que tractin d'optimitzar el consum energètic, 
serveis que emprin plantes de reciclatge i recollida selectiva 
de residus, l'ús de vehicles insonoritzats i amb motors poc 
contaminants (motors elèctrics), l'ús de paper reciclat en totes 
les accions de comunicació que es duen a terme i l'ús de 
materials d'oficina reutilitzables, reciclables i no agressius 
amb el medi ambient

Curt

-

-ARB(HIS)
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6.2 Potenciar la integració de criteris ambientals en el funcionament administració local

TERMINI
PRIORITAT

COST
TOTAL

(MPTES)

6. POTENCIAR LA GESTIÓ AMBIENTAL MUNICIPAL I L'AMBIENTALITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

CODIC FINANÇAMENT
(%)

ACCIÓ RESPONSABILITAT

6.2.4 Editar i distribuir un Manual de bones pràctiques pels 
treballadors municipals.
Elaborar i aplicar un Manual de Bones Pràctiques que 
incorpori criteris ambientals en l’activitat diària del personal de 
l’administració local contemplant els següents aspectes:
- Ús de materials d’oficina reutilitzables, reciclables i no 
agressius  amb el medi (paper reciclat, retoladors a l’aigua, 
tòners reutilitzables, matèries plàstiques i materials lliures de 
clor, ...).
- Recollida selectiva a l’interior de les oficines, sobretot de 
paper i cartró.
- Estalvi de paper realitzant fotocòpies a dues cares, 
reutilització de paper i utilització del correu electrònic i altres 
tecnologies que facilitin un reduït ús del paper.
- Estalvi d’aigua sanitària.
- Ús eficient de les oficines i aparells instal·lats per reduir els 
consums energètics.
- Realització de la climatització i de la ventilació dels edificis 
evitant la síndrome de l’edifici malalt.
- Ergonomia  i prevenció de riscos en el lloc de treball 
(protecció pantalles d’ordinador, ...).

La seva elaboració es podria considerar com una actuació 
pilot potencialment valoritzable per a altres municipis de les 
comarques gironines en procés d'implantació del PALS

Mitjà

-

1,2ARB(TUR)  20% , 
DdGI  80%

DdGI , ARB
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6.2 Potenciar la integració de criteris ambientals en el funcionament administració local

TERMINI
PRIORITAT

COST
TOTAL

(MPTES)

6. POTENCIAR LA GESTIÓ AMBIENTAL MUNICIPAL I L'AMBIENTALITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

CODIC FINANÇAMENT
(%)

ACCIÓ RESPONSABILITAT

6.2.5 Promoure la implantació de Sistemes de Gestió 
Mediambiental basats en la ISO 14.001 i EMAS en l’àmbit 
de l’administració municipal.
Implantar un Sistema de Gestió Mediambiental basat en la 
ISO14001 o EMAS en l'ajuntament d'Arbúcies com a element 
de millora de la gestió mediambiental del seu funcionament 
actual, element divulgatiu i exemplificador per a la població i 
el conjunt d'empreses locals, i com a eina d'imatge de vila en 
el marc de l'estratègia del seu desenvolupament turístic de 
qualitat.

Mitjà

-

3,3DdGI  20% , ARB  
80%

ARB
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6.3 Impulsar les bones pràctiques ambientals en espais públics

TERMINI
PRIORITAT

COST
TOTAL

(MPTES)

6. POTENCIAR LA GESTIÓ AMBIENTAL MUNICIPAL I L'AMBIENTALITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

CODIC FINANÇAMENT
(%)

ACCIÓ RESPONSABILITAT

6.3.1 Aplicar bones pràctiques ambientals en els projectes 
arquitectònics o d’urbanització promoguts per 
l’Ajuntament
Incorporar criteris bioclimàtics en els projectes arquitectònics 
impulsats per l’Ajuntament i criteris ambientals en el projectes 
d’urbanització, com són voreres amples, arbrat viari, espais 
adequats per a contenidors de residus o implantació de xarxa 
separativa d’aigües pluvials.

Mitjà

-

-ARB  100%ARB(URB)

6.3.2 Impulsar bones pràctiques ambientals en el manteniment 
de la jardineria i l’arbrat viari
Elaborar un manual de bones pràctiques ambientals en les 
tasques de jardineria i manteniment de l’arbrat viari, com són 
la utilització de tècniques de rec que estalvïin aigua, el 
compostatge i ús com a adob de les restes de poda, o 
l’adequació de la poda a les necessitats d’encaix de l’arbre 
com a element viari evitant actuacions escessives que el 
malmetin. El manual també ha d'incorporar criteris sobre 
tipologia d’arbrat viari segons tipus de carrers o espais públics 
i segons l'ús que l'espai hagi de tenir.

Curt

-

1,0DdGI  50% , ARB  
50%

ARB(OS)
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6.3 Impulsar les bones pràctiques ambientals en espais públics

TERMINI
PRIORITAT

COST
TOTAL

(MPTES)

6. POTENCIAR LA GESTIÓ AMBIENTAL MUNICIPAL I L'AMBIENTALITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

CODIC FINANÇAMENT
(%)

ACCIÓ RESPONSABILITAT

6.3.3 Incentivar la utilització de l’arbrat en l’espai públic en els 
nous projectes i remodelacions
Incentivar i promoure la utilització de l’arbrat en els projectes 
de nous espais públics o en la remodelació dels ja existents, 
com a eina per afavorir els desplaçaments a peu i per millorar 
el paisatge urbà.

Curt

-

-ARB(URB) , ARB(OS)
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6.4 Prevenir i controlar els factors de risc ambiental per incrementar la seguretat i protecció a la població

TERMINI
PRIORITAT

COST
TOTAL

(MPTES)

6. POTENCIAR LA GESTIÓ AMBIENTAL MUNICIPAL I L'AMBIENTALITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

CODIC FINANÇAMENT
(%)

ACCIÓ RESPONSABILITAT

6.4.1 Elaboració del Pla Bàsic d’Emergència Municipal
Elaborar un Pla Bàsic d’Emergència municipal com a 
instrument per identificar i fer una valoració dels principals 
riscos que es donen al municipi com ara el transport de 
mercaderies perilloses, el  risc d’avingudes d’aigua, nevades, 
contaminació per ozó, etc. Cal tenir en compte que 
l'elaboració d'aquest Pla només és obligatori per municipis de 
més de 20.000 habitants, però es considera recomanable 
realitzar-lo per detectar possibles riscos. Tot i això, si la vila 
d'Arbúcies obté la qualificació de municipi turístic, l'elaboració 
i aprovació d'aquest Pla serà obligatòria..

Curt

! Prioritària

0,6ARB(GOV)  100%DI (GC) , ARB

6.4.2 Mantenir actualitzat el Pla d’Actuació Municipal per a 
incendis forestals del municipi
Mantenir actualitzat (revisió anual) el cens de recursos 
humans i materials, així com les actuacions que s’han de 
desencadenar davant la producció d'un incendi forestal, tant 
pel que fa al propi Pla com als Plans d’autoprotecció recollits 
a l’annex i executar les propostes de millora que s’hi 
incorporin.

Curt

! Prioritària

0,5DG (GC) , ADF , 
ARB(GOV)

ADF , DG (GC) , ARB
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6.4 Prevenir i controlar els factors de risc ambiental per incrementar la seguretat i protecció a la població

TERMINI
PRIORITAT

COST
TOTAL

(MPTES)

6. POTENCIAR LA GESTIÓ AMBIENTAL MUNICIPAL I L'AMBIENTALITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

CODIC FINANÇAMENT
(%)

ACCIÓ RESPONSABILITAT

6.4.3 Elaboració de Plans d’Autoprotecció per a emergències 
per incendis forestals per a les urbanitzacions i 
instal·lacions turístiques
Elaborar, segons exigeix el Decret 64/1995,  els Plans 
d’Autoprotecció per a emergències per incendis forestals per 
a les urbanitzacions que no estiguin annexionades al casc 
urbà, així com també per a les cases de colònies i el càmping 
del Vidal. Aquests s'hauran d'incloure com a annex al Pla 
d’Actuació Municipal per a incendis forestals del municipi 
d’Arbúcies.

Curt

! Prioritària

Urbanitzacions , 
Empreses locals

Urbanitzacions , Empreses locals , ARB

6.4.4 Promoure la implantació de Sistemes de Gestió 
Mediambiental basats en la ISO 14.001, o bé l'EMAS, i 
Sistemes de Seguretat i Prevenció de Riscos Laborals en 
l’àmbit industrial
Fomentar la realització de jornades tècniques destinades al 
sector industrial per informar i sensibilitzar  dels avantatges 
d'implantar un sistema de gestió ambiental i de l'obligatorietat 
de disposar d'un sistema de  prevenció de riscos laborals a 
les seves empreses.

Curt

-

0,5ARB  50% , CCS  50%ARB , Empreses locals
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6.4 Prevenir i controlar els factors de risc ambiental per incrementar la seguretat i protecció a la població

TERMINI
PRIORITAT

COST
TOTAL

(MPTES)

6. POTENCIAR LA GESTIÓ AMBIENTAL MUNICIPAL I L'AMBIENTALITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

CODIC FINANÇAMENT
(%)

ACCIÓ RESPONSABILITAT

6.4.5 Continuar amb la implantació de la xarxa d’hidrants
Acabar d'implantar la xarxa d'hidrants al nucli urbà, així com 
incentivar la seva instal·lació al polígon industrial Torres 
Pujals.

Curt

-

2,0Comp.Submin. 
d'aigua  100%

Comp.Submin. d'aigua , ARB
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6.5 Millorar el control sobre les activitats del municipi.

TERMINI
PRIORITAT

COST
TOTAL

(MPTES)

6. POTENCIAR LA GESTIÓ AMBIENTAL MUNICIPAL I L'AMBIENTALITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

CODIC FINANÇAMENT
(%)

ACCIÓ RESPONSABILITAT

6.5.1 Elaboració d’una ordenança municipal per a l’aplicació de 
la Llei d’Intervenció Integral de l’Administració Ambiental
Elaborar una ordenança que defineixi com s’ha de realitzar la 
tramitació i obtenció de permisos de les noves activitats, així 
com, les renovacions i actualitzacions de les ja existents. Cal 
incidir sobretot en els protocols d’actuació per a les activitats 
compreses dins l’annex II de la llei, sotmeses al règim de 
llicència i control ambiental, i per a les activitats incloses dins 
l’annex III, sotmeses al règim de comunicació i control 
ambiental.

Curt

! Prioritària

-ARB

6.5.2 Obtenció d’una gestió informatitzada per adequar el 
procés de tramitació de les llicències d’acord amb la Llei 
d’Intervenció Integral de l’Administració Ambiental
Implantar un programa informàtic per a la  gestió i  control 
més acurat de les activitats del municipi, i d’acord amb la 
normativa vigent. Es tracta d'agilitzar i facilitar la tramitació de 
les sol·licituds de noves llicències i de controlar l'actualització 
de les ja existents d'acord amb la classificació de cadascuna 
d'elles segons l'annex de la llei d'IIAE.

Curt

-

0,3ARB  100%ARB(OS)
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6.5 Millorar el control sobre les activitats del municipi.

TERMINI
PRIORITAT

COST
TOTAL

(MPTES)

6. POTENCIAR LA GESTIÓ AMBIENTAL MUNICIPAL I L'AMBIENTALITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

CODIC FINANÇAMENT
(%)

ACCIÓ RESPONSABILITAT

6.5.3 Continuar treballant per a l’obtenció d’un cens actual de 
les activitats
Crear la figura d’un inspector d’activitat per realitzar un cens 
actualitzat de les activitats implantades al municipi (incloent 
les agro-ramaderes), per poder determinar el nombre 
d'activitats sense llicència i requerir la seva legalització. 
Aquesta tasca d'actualització s'ha de mantenir al llarg dels 
anys, ja sigui amb tasques d'inspecció o bé a través d'altra 
informació com ara mitjançant el control d'altes i baixes de 
l'IAE, etc.

Curt

-

4,0ARB(URB)  100%ARB

6.5.4 Controlar el soroll generat per les activitats i fer el 
seguiment dels problemes
Realitzar mesures de soroll a les activitats que generin 
denúncies i exigir l'aplicació de mesures correctores en els 
casos que sigui necessari

Curt

-

-ARB
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7. EDUCAR EN ELS VALORS DE LA SOSTENIBILITAT I PROMOURE LA 
IMPLICACIÓ DE LA POBLACIÓ EN EL DESENVOLUPAMENT DE L'AGENDA 21 

LOCAL

RESUM

La implicació de la ciutadania i agents socials econòmics locals constitueix un dels requisits bàsics per al correcte desenvolupament de 
l'Agenda 21, ja que es tracta d'un Pla d'Acció de la vila i per la vila. Aquesta participació que es pot concretar de formes molt diverses, 
requereix a més d'una tasca continuada d'educació ambiental adaptada als diferents sectors de la comunitat, de forma que l'Agenda 21 
esdevingui un procés pedagògic per a la sostenibilitat continuat.
En el primer dels seus programes, aquesta Línia proposa tot un conjunt d'actuacions per fomentar la participació efectiva de la comunitat 
local, considerant aspectes divulgatius del procés, així com mecanismes específics per canalitzar la participació mitjançant la creació d'un 
òrgan de participació ambiental municipal o un Pla de Mecenatge de les Empreses.
El segon i tercer programa pretén donar resposta a la necessitat de garantir l'accés a la informació ambiental i educació als més joves 
respecte als valors de la sostenibilitat, considerant que la incidència dels nostres estils de vida en relació al consum, manera de desplaçar-
nos, generar i reciclar les deixalles o la implicació en les decisions ambientals del nostre municipi són cabdals per avançar de forma efectiva 
cap a una societat més sostenible.
Finalment, i atenent a la tradició internacionalista de la vila i la dimensió global de la sostenibilitat, es planteja un darrer programa per 
promoure la cooperació amb altres municipis de països europeus i del Sud de forma que es pugui impulsar l'intercanvi d'experiències, el 
desenvolupament de projectes conjunts, o fomentar la solidaritat amb comunitats del Sud que comparteixin un procés d'Agenda 21 Local.

PROGRAMES

PLA D'ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT D'ARBÚCIES

7.1 Fomentar la participació de la població i agents socials i econòmics locals en la implementació i seguiment de l'A21-Local

7.2 Promoure l'educació per al desenvolupament sostenible

7.3 Afavorir l'accés a la informació ambiental

7.4 Impulsar la cooperació internacional amb altres municipis en procés d’implantació d'Agendes 21 Locals



    



7.1 Fomentar la participació de la població i agents socials i econòmics locals en la implementació i seguiment de l'A21-Local

TERMINI
PRIORITAT

COST
TOTAL

(MPTES)

7. EDUCAR EN ELS VALORS DE LA SOSTENIBILITAT I PROMOURE LA IMPLICACIÓ DE LA POBLACIÓ EN EL 
DESENVOLUPAMENT DE L'AGENDA 21 LOCAL

CODIC FINANÇAMENT
(%)

ACCIÓ RESPONSABILITAT

7.1.1 Crear un Òrgan impulsor de l'Agenda 21 Local
Constituir i dinamitzar un òrgan estable de participació 
ciutadana municipal per la promoció i seguiment del 
desenvolupament de l'Agenda 21 Local, on estiguin 
representats els diversos agents socials i econòmics de la 
vila, així com el govern local, i que parteixi del treball realitzat 
en el marc de l'elaboració del PALS.
Les principals funcions a desenvolupar seran:
. Intercanviar informació entre consistori i conjunt d'agents 
socials i econòmics de la ciutat al voltant de temàtiques 
ambientals.
. Garantir i promoure la recollida i difusió de propostes 
d'actuació per a la sostenibilitat per part dels agents socio-
econòmics i la ciutadania.
. Fer un seguiment de la implementació de les actuacions per 
la a sostenibilitat de l'Agenda 21 Local, fent especial èmfasi 
en la utilització del sistema de controls i indicadors ambientals 
de la ciutat.
. Formular propostes per redefinir el Pla d'acció i promoure la 
seva revisió (quan es consideri escaient), tot participant en la 
seva discussió i consens.
. Fer un seguiment de la integració de la filosofia i principis de 
l'Agenda 21 Local en les noves polítiques i actuacions 
municipals que sorgeixin en els propers anys, i en especial en 
relació al nou planejament urbanístic.

Curt

! Prioritària

-ARB  100%ASEL , ARB
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7.1 Fomentar la participació de la població i agents socials i econòmics locals en la implementació i seguiment de l'A21-Local

TERMINI
PRIORITAT

COST
TOTAL

(MPTES)

7. EDUCAR EN ELS VALORS DE LA SOSTENIBILITAT I PROMOURE LA IMPLICACIÓ DE LA POBLACIÓ EN EL 
DESENVOLUPAMENT DE L'AGENDA 21 LOCAL

CODIC FINANÇAMENT
(%)

ACCIÓ RESPONSABILITAT

. Proposar temàtiques ambientals del municipi a analitzar per 
part de l'ajuntament.

7.1.2 Realitzar un document divulgatiu del Pla d'Acció Local 
per a la Sostenibilitat-Agenda 21 d'Arbúcies
Editar i publicar en format reduït i divulgatiu els aspectes més 
significatius de la Diagnosi, Pla d'Acció Local per a la 
Sostenibilitat i Pla de Seguiment, com a element de 
sensibilització de la població i promotor de la seva implicació 
en el desenvolupament de l'Agenda 21 d'Arbúcies. Garantir la 
seva distribució en el conjunt d'habitatges del municipi, les 
entitats locals i equipaments públics com poden ser centres 
d'ensenyament, biblioteques o edificis dels serveis municipals.

Curt

-

1,1DdGI  75% , ARB  
25%

ARB
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7.1 Fomentar la participació de la població i agents socials i econòmics locals en la implementació i seguiment de l'A21-Local

TERMINI
PRIORITAT

COST
TOTAL

(MPTES)

7. EDUCAR EN ELS VALORS DE LA SOSTENIBILITAT I PROMOURE LA IMPLICACIÓ DE LA POBLACIÓ EN EL 
DESENVOLUPAMENT DE L'AGENDA 21 LOCAL

CODIC FINANÇAMENT
(%)

ACCIÓ RESPONSABILITAT

7.1.3 Crear i mantenir la pàgina Web de l'Agenda 21 amb 
l'actualització de les accions realitzades i el sistema 
d'indicadors anual
Dissenyar i mantenir una pàgina Web de l'Agenda 21 
vinculada a l'ajuntament i on es realitzi una actualizació 
periòdica de les accions desenvolupades i disposi dels 
sistemes d'indicadors calculats anualment.

Curt

-

0,7ARB  100%ARB

7.1.4 Impulsar el voluntariat ambiental a la vila amb especial 
èmfasi amb la gent jove i gran
Crear una borsa de voluntariat amb tasques vinculades al 
desenvolupament de l'Agenda 21 Local i que consideri entre 
d'altres els següents aspectes:

- Participació en activitats i campanyes de sensibilització 
ambiental
- Activitats de preservació de l'entorn natural com neteges 
d'espais o senyalització de camins, etc...
- Control d'impactes i agressions sobre el medi natural
- Càlcul d'indicadors del Pla de Seguiment
- Elaboració d'estudis del medi natural

Mitjà

-

-ASEL , ARB
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7.1 Fomentar la participació de la població i agents socials i econòmics locals en la implementació i seguiment de l'A21-Local

TERMINI
PRIORITAT

COST
TOTAL

(MPTES)

7. EDUCAR EN ELS VALORS DE LA SOSTENIBILITAT I PROMOURE LA IMPLICACIÓ DE LA POBLACIÓ EN EL 
DESENVOLUPAMENT DE L'AGENDA 21 LOCAL

CODIC FINANÇAMENT
(%)

ACCIÓ RESPONSABILITAT

7.1.5 Crear un fons anual de recolzament a activitats 
organitzades per entitats que afavoreixin la sostenibilitat
Crear una línia pressupostària específica per a activitats de  
gestió ambiental coparticipada i sensibilització  al voltant de la 
sostenibilitat, que pugui desenvolupar el teixit associatiu del 
municipi. Aquestes accions es caracteritzaran especialment 
per:
. Haver estat proposades per ciutadans o entitats.
. Promoure la coparticipació de la ciutadania i el teixit 
associatiu de la ciutat en el procés de l'Agenda 21 Local.
. Apropar el procés cap a la sostenibilitat al màxim nombre de 
ciutadans.
. Fer visibles a la població les millores ambientals que deriven 
de la implantació de l'Agenda 21 Local a la vila, i per tant de la 
seva qualitat de vida.
. Incentivar la corresponsabilitat de la ciutadania i de les 
entitats en la gestió ambiental a l'escala més propera.

Mitjà

-

2,0ASEL  40% , ARB  
60%

ARB

Pla d'Acció Local per a la Sostenibilitat d'Arbúcies. MINUARTIA, Estudis Ambientals. 2001 

 1513. Pla d'Acció Local  per a la Sostenibilitat



7.1 Fomentar la participació de la població i agents socials i econòmics locals en la implementació i seguiment de l'A21-Local

TERMINI
PRIORITAT

COST
TOTAL

(MPTES)

7. EDUCAR EN ELS VALORS DE LA SOSTENIBILITAT I PROMOURE LA IMPLICACIÓ DE LA POBLACIÓ EN EL 
DESENVOLUPAMENT DE L'AGENDA 21 LOCAL

CODIC FINANÇAMENT
(%)

ACCIÓ RESPONSABILITAT

7.1.6 Realitzar un Pla de Patrocini i Mecenatge Ambiental
Realitzar un Pla de patrocini i mecenatge ambiental 
d'Arbúcies adreçat a les empreses proveïdores de 
l'Ajuntament i els sectors econòmics que operin 
comercialment i/o productiva a Arbúcies i rodalies, i en el que 
es vegin recollides accions del Pla d'Acció que siguin 
especialment efectives, visibles, prioritàries i susceptibles de 
patrocini o mecenatge.
El Pla de Patronici i Mecenatge Ambiental disposarà d'un 
logotipus "Empresa col·laboradora amb l'Agenda 21 
d'Arbúcies" derivat del logotipus de l'Agenda 21 que podràn 
utilitzar aquelles empreses que s'adhereixin al Pla mitjançant 
col·laboracions econòmiques i de renovació anual.

Curt

-

0,3ARB  100%Empreses locals , ARB
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7.2 Promoure l'educació per al desenvolupament sostenible

TERMINI
PRIORITAT

COST
TOTAL

(MPTES)

7. EDUCAR EN ELS VALORS DE LA SOSTENIBILITAT I PROMOURE LA IMPLICACIÓ DE LA POBLACIÓ EN EL 
DESENVOLUPAMENT DE L'AGENDA 21 LOCAL

CODIC FINANÇAMENT
(%)

ACCIÓ RESPONSABILITAT

7.2.1 Impulsar un crèdit variable d'Educació Secundaria 
Obligatòria en relació als valors de les ciutats i viles 
sostenibles
Dissenyar i realitzar un crèdit variable "Arbúcies cap a la 
sostenibilitat" dirigit als estudiants de secundària del municipi 
que promogui l'educació pel desenvolupament sostenible 
combinant la perspectiva de la vila i del planeta. El programa 
considerarà la generació de recursos pedagògics diversos i 
específics per Arbúcies i la creació de mecanismes per tal 
que els treballs docents tinguin projecció en el procés de 
l'Agenda 21 de la vila.
Aquest acció podria considerar-se com a acció pilot 
extensible a altres comunitat locals de les comarques 
gironines en procés d'elaboració del PALS.

Mitjà

-

1,2Centres Educatius  
25% , DdGI  50% , 
ARB  25%

DdGI , Centres Educatius , ARB
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7.2 Promoure l'educació per al desenvolupament sostenible

TERMINI
PRIORITAT

COST
TOTAL

(MPTES)

7. EDUCAR EN ELS VALORS DE LA SOSTENIBILITAT I PROMOURE LA IMPLICACIÓ DE LA POBLACIÓ EN EL 
DESENVOLUPAMENT DE L'AGENDA 21 LOCAL

CODIC FINANÇAMENT
(%)

ACCIÓ RESPONSABILITAT

7.2.2 Desenvolupar materials pedagògics específics sobre 
sostenibilitat al Museu
Dissenyar i desenvolupar materials pedagògics sobre 
sostenibilitat aprofitant els recursos locals existents (gestió 
dels recursos forestals, el cicle de l'aigua, la biodiversitat...) 
emmarcada en l'oferta del Museu dirigida als centres que 
visiten el Museu.

Mitjà

-

0,4DdGI  50% , ARB  
50%

DdGI , ARB(CUL)
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7.3 Afavorir l'accés a la informació ambiental

TERMINI
PRIORITAT

COST
TOTAL

(MPTES)

7. EDUCAR EN ELS VALORS DE LA SOSTENIBILITAT I PROMOURE LA IMPLICACIÓ DE LA POBLACIÓ EN EL 
DESENVOLUPAMENT DE L'AGENDA 21 LOCAL

CODIC FINANÇAMENT
(%)

ACCIÓ RESPONSABILITAT

7.3.1 Publicar i difondre periòdicament l'evolució dels 
indicadors ambientals del municipi
Comunicar a la població anualment, mitjançant un sistema 
d'indicadors ambientals escollits amb aquesta finalitat, 
l'evolució dels diversos aspectes estructurals i vectors 
ambientals en el municipi, amb l'objectiu que els ciutadans 
valorin el grau d'assoliment de les fites fixades pel PALS. 
Aquests indicadors escollits per ser comunicats a la població 
hauran de ser senzills, entenedors, molt gràfics i reflectint 
clarament l'evolució de l'estat ambiental de la ciutat.
Per a la seva difusió s'empraran els espais estables de 
difusió ambiental als mitjans de comunicació locals i un 
desplegable que anualment es trametria al conjunt de la 
ciutadania, principals edificis públics del municipi i centres 
d'ensenyament.

Curt

-

0,5ARB  100%ARB
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7.4 Impulsar la cooperació internacional amb altres municipis en procés d’implantació d'Agendes 21 Locals

TERMINI
PRIORITAT

COST
TOTAL

(MPTES)

7. EDUCAR EN ELS VALORS DE LA SOSTENIBILITAT I PROMOURE LA IMPLICACIÓ DE LA POBLACIÓ EN EL 
DESENVOLUPAMENT DE L'AGENDA 21 LOCAL

CODIC FINANÇAMENT
(%)

ACCIÓ RESPONSABILITAT

7.4.1 Estudiar possibles mecanismes de cooperació i 
agermanament amb l'Agenda 21 Local de Figuig
Estudiar i valorar l'elaboració d'una Declaració 
d'Agermanament d'Agendes 21 Locals entre Arbúcies i Figuig 
que expressi el compromís d'ambdues en el 
desenvolupament sostenible local i del planeta i la voluntat de 
cooperar en el desplegament dels respectius Plans d'Acció.
Per a la seva elaboració es considerarà la realització d'un 
viatge de representants de l'Ajuntament d’Arbúcies a Figuig, i 
estància durant 1 setmana, per tal de veure el treball dels 
comitès de desenvolupament local a Figuig.

Curt

-

0,2AFI  50% , ARB  50%FSUB , CMS , AFI , ARB
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7.4 Impulsar la cooperació internacional amb altres municipis en procés d’implantació d'Agendes 21 Locals

TERMINI
PRIORITAT

COST
TOTAL

(MPTES)

7. EDUCAR EN ELS VALORS DE LA SOSTENIBILITAT I PROMOURE LA IMPLICACIÓ DE LA POBLACIÓ EN EL 
DESENVOLUPAMENT DE L'AGENDA 21 LOCAL

CODIC FINANÇAMENT
(%)

ACCIÓ RESPONSABILITAT

7.4.2 Difondre i fer un seguiment conjunt dels processos 
d'Agenda 21 Local
Dissenyar i mantenir una Web comuna que permeti fer una 
difusió i seguiment conjunt dels processos d'Agenda 21 
d'Arbúcies i Figuig mitjançant un Sistema d'Indicadors de 
Sostenibilitat comú.
La pàgina es trobaria associada a les webs respectives de 
l’Ajuntament d’Arbúcies, del de Figuig i de la Web de la 
Fundació Solidaritat-UB, i es complementarà amb activitats 
de difusió de la pàgina entre els habitants de les comunitats 
respectives a través dels canals de difusió habitual dels 
ajuntaments respectius.
Les pàgines es podran emprar com a recurs pedagògic per 
als centres educatius de cadascuna de les poblacions. 
Es realitzarà un manteniment i actualització dels indicadors 
de forma anual per part dels tècnics dels ajuntaments 
respectius.

Curt

-

0,2AFI  50% , ARB  50%FSUB , AFI , ARB
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7.4 Impulsar la cooperació internacional amb altres municipis en procés d’implantació d'Agendes 21 Locals

TERMINI
PRIORITAT

COST
TOTAL

(MPTES)

7. EDUCAR EN ELS VALORS DE LA SOSTENIBILITAT I PROMOURE LA IMPLICACIÓ DE LA POBLACIÓ EN EL 
DESENVOLUPAMENT DE L'AGENDA 21 LOCAL

CODIC FINANÇAMENT
(%)

ACCIÓ RESPONSABILITAT

7.4.3 Recolzar el disseny i desenvolupament del "Museu 
Etnològic de Figuig"
Facilitar assistència tècnica per al disseny i desenvolupament 
del "Museu Etnològic de Figuig" mitjançant estàncies de 
tècnics municipals a l'oasi de Figuig de forma que es 
transfereixi i valoritzi l'experiència pionera d'Arbúcies en 
gestió del patrimoni i específicament aspectes com la 
conservació, documentació, difusió i administració del museu.
L’assistència tècnica constaria d'un missió tècnica inicial de 
tres setmanes d'anàlisi i diagnosi de la situació actual i 
elaboració d'un Pla de Treball per part del Director del Museu 
Etnològic d'Arbúcies, i de dos viatges posteriors per part d'un 
dels tècnics de conservació i recuperació de patrimoni del 
museu per iniciar i fer el seguiment del Pla de Treball.

Curt

-

2,0AFI  25% , AECI  50% 
, ARB  25%

FSUB , AFI , ARB

Pla d'Acció Local  per a la Sostenibilitat d'Arbúcies. MINUARTIA, Estudis Ambientals. 2001 

 158 Document II. Pla d'Acció Local  per a la Sostenibilitat



7.4 Impulsar la cooperació internacional amb altres municipis en procés d’implantació d'Agendes 21 Locals

TERMINI
PRIORITAT

COST
TOTAL

(MPTES)

7. EDUCAR EN ELS VALORS DE LA SOSTENIBILITAT I PROMOURE LA IMPLICACIÓ DE LA POBLACIÓ EN EL 
DESENVOLUPAMENT DE L'AGENDA 21 LOCAL

CODIC FINANÇAMENT
(%)

ACCIÓ RESPONSABILITAT

7.4.4 Donar suport al disseny i implementació del Pla de 
desenvolupament turístic de Figuig
Facilitar assistència tècnica per al disseny i implementació del 
Pla de desenvolupament turístic de Figuig mitjançant 
l'estància del tècnic municipal a l'oasi de Figuig de forma que 
es transfereixi i valoritzi l'experiència d'Arbúcies en 
desenvolupament turístic.

Curt

-

1,5AFI  20% , AECI  60% 
, ARB  20%

FSUB , AFI , ARB
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8. IMPULSAR EL DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I SOCIAL AMB CRITERIS DE 
SOSTENIBILITAT

RESUM

La sostenibilitat d'un municipi no es limita a la preservació del medi ambient, sinó que consisteix en ser capaços de compatibilitzar el nostre 
progrés econòmic, l'equitat social i el manteniment de salut dels ecosistemes.
I per assolir conjuntament aquests objectius, a banda de les polítiques ambientals cal mantenir i reforçar les polítiques socials i de promoció 
econòmica que fins ara s'han vingut realitzant a la vila.
En aquest sentit, es proposa un primer programa d'actuacions que pretén afavorir el benestar i cohesió social de la comunitat, fent especial 
referència a aspectes de salut, inserció laboral de la dona i la integració de la comunitat d'immigrants.
El segon programa pretén reforçar la diversificació econòmica de la vila, i per tant també la del seu mercat laboral i estructura social, 
potenciant el sector turístic com a activitat econòmica amb criteris de sostenibilitat, de forma que es pugui valoritzar el patrimoni natural i 
cultural del que gaudeix el municipi i aprofitar la gestió que se'n fa actualment des del Museu i el Parc Natural. Es tracta sens dubte, d'uns 
dels àmbit d'actuació on el sector privat local hauria d'assumir més protagonisme.
En tercer lloc, es remarca la necessitat de millorar el paisatge urbà, tant per garantir la satisfacció d'un entorn de qualitat a la població 
resident, com per constituir un recurs valuòs per al desenvolupament turístic.
Finalment, es considera una programa d'actuació específic per a fomentar el desenvolupament rural, entenent que el manteniment de la 
població i determinades activitats econòmiques tradicionals són la millor estratègia per a la gestió ambiental del territori, garantint la 
preservació de la biodiversitat, el manteniment del paisatge tradicional o la prevenció dels incendis.

PROGRAMES

PLA D'ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT D'ARBÚCIES

8.1 Afavorir el benestar i cohesió social

8.2 Impulsar el desenvolupament turístic de la vila basat en el patrimoni natural i cultural local

8.3 Millorar el paisatge urbà

8.4 Fomentar el desenvolupament rural del municipi i l'estabilització de la seva població



    



8.1 Afavorir el benestar i cohesió social

TERMINI
PRIORITAT

COST
TOTAL

(MPTES)

8. IMPULSAR EL DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I SOCIAL AMB CRITERIS DE SOSTENIBILITAT

CODIC FINANÇAMENT
(%)

ACCIÓ RESPONSABILITAT

8.1.1 Facilitar l'inserció laboral femenina mitjançant la 
formació vinculada als nous jaciments d'ocupació
Desenvolupar tallers ocupacionals adreçats específicament a 
la dona i als nous jaciments d'ocupació com la protecció del 
medi ambient, el turisme rural, l'oci, la cultura i l'assistència a 
la gent gran.

Curt

-

7,5DT (GC)  100%ARB

8.1.2 Impulsar un programa d'integració dels immigrants al 
municipi
Dissenyar i impulsar un programa d'integració dels 
immigrants al municipi adreçat a la població local i al col·lectiu 
d'immigrants ubicat a la vila en el qual es considerin els 
següents àmbits d'actuació:

- Organitzar una setmana sobre els principals països de 
procedència de la comunitat d'immigrants amb activitats de 
sensibilització i divulgació de les problemàtiques de 
subdesenvolupament i expressió de diferents expressions 
culturals.
- Formació de dinamitzadors de col·lectius d’immigrants, en 
projectes de cooperació pel desenvolupament.

Mitjà

-

1,2Fons Català de Coop. 
pel Desenv.  50% , 
ARB(BS)  50%

CMS , FSUB , ARB(BS)
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8.1 Afavorir el benestar i cohesió social

TERMINI
PRIORITAT

COST
TOTAL

(MPTES)

8. IMPULSAR EL DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I SOCIAL AMB CRITERIS DE SOSTENIBILITAT

CODIC FINANÇAMENT
(%)

ACCIÓ RESPONSABILITAT

8.1.3 Desenvolupar campanyes periòdiques de promoció i 
protecció de la salut
Dissenyar i realizar campanyes periòdiques de promoció i 
protecció de la salut mitjançant la distribució de materials 
divulgatius i realització de xerrades aprofitant els propis 
recursos del servei sanitari, i la participació activa de les 
entitats de la vila i l'ajuntament. Les temàtiques a considerar 
de forma prioritària serien:

- Prevenció del tabaquisme
- Prevenció del Alcoholisme
- Ús racional dels medicaments
- Alimentació i qualitat de vida
- Sedentarisme

Curt

-

0,6CAP  50% , ARB  50%Centres Educatius , ARB , CAP , Llar 
d'avis , ARB(SP)

8.1.4 Millorar les condicions sanitàries de l'entorn laboral
Realitzar sessions informatives i formatives entre els 
empresaris per tal de fomentar l'elaboració de plans de 
prevenció d'accidents i l'elaboració de plans interns de les 
empreses en control de qualitat i salubritat del treball

Curt -ARB  25% , CCS  75%Empreses locals , CCS , ARB
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8.1 Afavorir el benestar i cohesió social

TERMINI
PRIORITAT

COST
TOTAL

(MPTES)

8. IMPULSAR EL DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I SOCIAL AMB CRITERIS DE SOSTENIBILITAT

CODIC FINANÇAMENT
(%)

ACCIÓ RESPONSABILITAT

8.1.5 Vetllar pel bon funcionament dels serveis sanitaris 
existents
Potenciar la coordinació existent entre els serveis sanitaris del 
CAP, l'ajuntament, policia i farmàcia per tal de millorar la 
comunicació i acció en relació a temàtiques com:

- Control i comunicació a la població de la qualitat ambiental 
que pugui tenir incidència sobre la salut pública (qualitat de 
l'aigua en períodes estivals, …)
- Adequar i optimitzar de forma continuada els serveis 
sanitaris existents en relació a l'evolució de la demanda de la 
població.
- Crear mecanismes que facilitin la mobilitat de persones amb 
mobilitat limitada en els seus trajectes cap a la s'assistència 
sanitària

Curt -CAP , ARBARB(GOV) , CAP , ARB(SP)
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8.2 Impulsar el desenvolupament turístic de la vila basat en el patrimoni natural i cultural local

TERMINI
PRIORITAT

COST
TOTAL

(MPTES)

8. IMPULSAR EL DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I SOCIAL AMB CRITERIS DE SOSTENIBILITAT

CODIC FINANÇAMENT
(%)

ACCIÓ RESPONSABILITAT

8.2.1 Implementar el Pla de Desenvolupament Turístic de la vila
Implementar el conjunt d'actuacions previstes en el Pla de 
Desenvolupament Turístic de la vila recentment elaborat i que 
té com a objectiu impulsar l'activitat turística al municipi a 
partir de la valorització de forma sostenible dels seu patrimoni 
natural i cultural.

Curt

! Prioritària

40,0Empreses locals  
50% , ARB  50%

Empreses locals , ARB

8.2.2 Impulsar el desenvolupament del Consorci Municipal de 
Turisme
Constituir i garantir l'operativitat del Consorci Municipal de 
Turisme com a òrgan bàsic per al foment de l'activitat turística 
a la vila, on s'apleguin tots els sectors econòmics i socials 
implicats i l'ajuntament, i des del qual s'implementi de forma 
efectiva el Pla de Desenvolupament Turístic.

Curt

-

-Empreses locals , ARB
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8.2 Impulsar el desenvolupament turístic de la vila basat en el patrimoni natural i cultural local

TERMINI
PRIORITAT

COST
TOTAL

(MPTES)

8. IMPULSAR EL DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I SOCIAL AMB CRITERIS DE SOSTENIBILITAT

CODIC FINANÇAMENT
(%)

ACCIÓ RESPONSABILITAT

8.2.3 Potenciar la qualificació ambiental de les instal·lacions 
turístiques locals
Fomentar l'adopció del Distintiu de Garantia de Qualitat 
ambiental d'instal·lacions turístiques elaborats pel 
Departament de Medi Ambient en el sector de residències-
casa de pagès i hotels de la vila com a estratègia de millora 
de la gestió ambiental de les instal·lacions i potenciació de 
l'imatge de turisme verd i de qualitat en el conjunt de la vila. 
S'organitzaran jornades tècniques formatives adreçades al 
conjunt dels empresaris turístics en el marc de les quals es 
descriuran els Distintius i es facilitan possibles mecanismes 
financers per a la seva adopció.

Mitjà

-

0,2CCS  50% , CMT  
50%

ARB , CMT
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8.3 Millorar el paisatge urbà

TERMINI
PRIORITAT

COST
TOTAL

(MPTES)

8. IMPULSAR EL DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I SOCIAL AMB CRITERIS DE SOSTENIBILITAT

CODIC FINANÇAMENT
(%)

ACCIÓ RESPONSABILITAT

8.3.1 Endegar actuacions de recuperació del nucli antic
Impulsar les mesures previstes en el PGOTU per recuperar el 
nucli antic, incorporant aquells elements que pugui afavorir la 
potenciació del sector turístic i cultural

Mitjà

-

-DdGI  50% , ARB  
50%

ARB(URB) , ARB(OS)

8.3.2 Adecentar l'entrada al poble pel passeig de la Palacagüina
Dignificar l'entrada a la vila pel passeig de la Palacagüina 
quan s'executi la UAB Ca l'Ayats prevista al PGOTU

Mitjà

-

-UE  50% , ARB  50%ARB

8.3.3 Regular els materials a utilitzar en l'edificació i 
urbanització dels carrers, que incrementin l'embelliment 
del nucli antic
Redactar una Ordenança que reguli els materials i colors a 
utilitzar en les façanes i cobertes de les edificacions, els 
materials a utilitzar en els paviments i voreres (tipus de 
panot…), el tipus de retolació, així com altres elements viaris i 
crei ajuts per a la conservació dels edificis.

Mitjà

-

-ARB(URB)
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8.4 Fomentar el desenvolupament rural del municipi i l'estabilització de la seva població

TERMINI
PRIORITAT

COST
TOTAL

(MPTES)

8. IMPULSAR EL DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I SOCIAL AMB CRITERIS DE SOSTENIBILITAT

CODIC FINANÇAMENT
(%)

ACCIÓ RESPONSABILITAT

8.4.1 Redactar un pla estratègic per a la recuperació de la vida 
rural
Encarregar la redacció d'un pla estratègic que dfineixi les 
accions a emprendre per estabilitzar la població rural i afavorir 
la recuperació de les activitats a pagès. Aquest pla hauria de 
comptar amb un ampli consens de la població d'Arbúcies i 
articular-se amb altres actuacions proposades en aquest 
PALS i que afavoreixen aquests mateixos objectius.

Mitjà

! Prioritària

3,0MA (DdGI)  50% , 
ARB  50%

CCRR , ARB(MA) , ARB(CUL) , 
ARB(OS) , ARB(PC) , ARB(TUR) , 
ARB(BS) , ASEL , MA (DdGI) , CCS , 
CMT , DAPF (DdGI) , DBS (GC) , DICT 
(GC) , SPN (DdBA) , ARB(URB)

8.4.2 Fer un inventari de camins públics
Fer un inventari de camins públics per garantir el seu 
manteniment i lliure accés, com a eina bàsica per facilitar la 
vida i les activitats a pagès, i per ordenar la vialitat, cumplint 
les previsions del PGOTU.

Mitjà

-

2,0CCS  15% , MA 
(DdGI)  50% , DARP 
(GC)  25% , ARB  
10%

DARP (GC) , ARB(URB) , ARB(MA)
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8.4 Fomentar el desenvolupament rural del municipi i l'estabilització de la seva població

TERMINI
PRIORITAT

COST
TOTAL

(MPTES)

8. IMPULSAR EL DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I SOCIAL AMB CRITERIS DE SOSTENIBILITAT

CODIC FINANÇAMENT
(%)

ACCIÓ RESPONSABILITAT

8.4.3 Redactar un Pla de manteniment de camins
Un cop fet l'inventari de camins indicat a l'acció 8.4.1, i es 
coneguin quins camins són de titularitat municipal i les seves 
característiques, redactar un Pla de manteniment de camins 
que defineixi les activitats d'inspecció que caldrà efectuar per 
supervisar l'estat dels camins, concreti un protocol de les 
intervencions a portar a terme per fer els arranjaments, i en el 
cas d'inversions importants de conservació i millora les 
determini, quantifiqui i estableixi una proposta de calendari 
d'execució.

Mitjà

-

-ARB(URB) , ARB(OS)
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8.4 Fomentar el desenvolupament rural del municipi i l'estabilització de la seva població

TERMINI
PRIORITAT

COST
TOTAL

(MPTES)

8. IMPULSAR EL DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I SOCIAL AMB CRITERIS DE SOSTENIBILITAT

CODIC FINANÇAMENT
(%)

ACCIÓ RESPONSABILITAT

8.4.4 Potenciar l'electrificació amb energia solar fotovoltaica o 
eòlica a les cases de pagès no connectades a la xarxa 
elèctrica
Crear els mecanismes de sinergia entre els propietaris i els 
ajuts necessaris per impulsar l'electrificació de les cases de 
pagès, ja sigui amb energia solar fotovoltaica o eòlica, per 
afavorir la seva ocupació, tenint en compte aspectes com ara:

- Interconnexió entre cases d'un mateix veïnat
- Instal·lació d'acumuladors
- Tipus d'ús (ex. només caps de setmana, implantació 
d'activitats turístiques com residència casa de pagès, etc.)

Aquest tipus de promoció s'hauria de dur a terme des de 
l'Ajuntament per facilitar les tramitacions de la documentació 
necessària (permisos, subvencions, etc.)

Mitjà -ARBICAEN (DICT) , ARB
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8.4 Fomentar el desenvolupament rural del municipi i l'estabilització de la seva població

TERMINI
PRIORITAT

COST
TOTAL

(MPTES)

8. IMPULSAR EL DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I SOCIAL AMB CRITERIS DE SOSTENIBILITAT

CODIC FINANÇAMENT
(%)

ACCIÓ RESPONSABILITAT

8.4.5 Potenciar l'existència d'aigua corrent a les cases de pagès
Impulsar la creació de petites xarxes d'aigua als veïnats de 
cases de pagès (zona de Cal Monjo, veïnat de la Poca 
Farina, etc.) per fer arribar aigua corrent a lesdiferents masies 
per afavorir la seva ocupació, així com també potenciar la 
realització d'abastaments individuals d'aigua a les masies que 
tinguin més possibilitats de ser ocupades.

Aquest tipus de promoció s'hauria de dur a terme des de 
l'Ajuntament per facilitar les tramitacions de la documentació 
necessària (permisos, subvencions, etc.)

Curt -ACA , ARB
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1.1.1

Fitar la zona de Domini Públic Hidràulic

Acció

Termini d'execució/implantació Mitjà

Periodicitat -

El cost és 0 per que no inclou les hores necessàries a càrrec dels 
tècnics municipals

Descripció Sol·licitar a l’Agència Catalana de l’Aigua la delimitació i fitament de 
la zona de Domini Públic Hidràulic a les rieres del municipi, en 
especial a la riera d’Arbúcies i de la Pineda en aquells trams en què 
calgui realitzar un millor control dels usos i activitats dins aquest 
Domini.

Indicadors

Prioritat -

Línia 1. PRESERVAR LA BIODIVERSITAT I EL PAISATGE DEL 
CONJUNT DEL MUNICIPI

Programa 1.1 Mantenir en bon estat els ecosistemes aquàtics

Tipus d'acció Normativa Directament executable 
per l'Ajuntament

El cost del fitament hauria d'anar a càrrec de l'ACA

-Cost Total
(MPTES)

-Anys

Indicador 7:  ACCESSIBILITAT A LES ZONES VERDES , 
Indicador 3:  INCENDIS FORESTALS , Indicador 4:  
RECORREGUTS DE PASSEJADA EN L'ENTORN RURAL
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1.1.1

Fitar la zona de Domini Públic Hidràulic

Acció

Finançament

Responsabilitat 
seguimient i/o 
execució

Principis de
Sostenibilitat

Programes de
Finançament

ACA , ARB(URB)

Manteniment de la diversitat biològica, la salut pública i la qualitat 
ambiental a nivells suficients per  preservar la vida i el benestar 
social humans, així com la flora i la fauna , Ritme de consum de 
recursos materials, hídrics i energètics renovables inferior a la 
capacitat dels sistemes naturals per reposar-los
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1.1.2

Realitzar un seguiment de l’efecte de la sedimentació de terres 
provinents de l’Eix Transversal a la riera de la Pineda, d'Arbúcies 

i de Santa Coloma

Acció

Termini d'execució/implantació Mitjà

Periodicitat -

El cost és 0 per que no inclou les hores necessàries a càrrec dels 
tècnics municipals

Descripció Sol·licitar un seguiment de l’efecte a la riera de la Pineda, a la riera 
d'Arbúcies i a la riera de Santa Coloma de la sedimentació de terres 
provinents de l’Eix Transversal, i d’acord amb els resultats, la 
correcció dels impactes generats per aquests aports.

Indicadors

Prioritat ! Prioritària

Línia 1. PRESERVAR LA BIODIVERSITAT I EL PAISATGE DEL 
CONJUNT DEL MUNICIPI

Programa 1.1 Mantenir en bon estat els ecosistemes aquàtics

Tipus d'acció Estudis Directament executable 
per l'Ajuntament

-Cost Total
(MPTES)

-Anys

Indicador 4:  RECORREGUTS DE PASSEJADA EN 
L'ENTORN RURAL
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1.1.2

Realitzar un seguiment de l’efecte de la sedimentació de terres 
provinents de l’Eix Transversal a la riera de la Pineda, d'Arbúcies 

i de Santa Coloma

Acció

Finançament

Responsabilitat 
seguimient i/o 
execució

Principis de
Sostenibilitat

Programes de
Finançament

ARB(MA) , GISA (DPTOP) , ACA

Manteniment de la diversitat biològica, la salut pública i la qualitat 
ambiental a nivells suficients per  preservar la vida i el benestar 
social humans, així com la flora i la fauna , Ritme de consum de 
recursos materials, hídrics i energètics renovables inferior a la 
capacitat dels sistemes naturals per reposar-los
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1.1.3

Conservar la vegetació de ribera, fent especial atenció a les 
vernedes i a les avellanoses

Acció

Termini d'execució/implantació Curt

Periodicitat Continuada

Sense cost

Descripció En concedir les llicencies municipals de tala, fer atenció a la possible 
afectació de vernedes i avellanoses, introduïnt condicionants per a la 
seva conservació o afectació mínima.

Indicadors

Prioritat ! Prioritària

Línia 1. PRESERVAR LA BIODIVERSITAT I EL PAISATGE DEL 
CONJUNT DEL MUNICIPI

Programa 1.1 Mantenir en bon estat els ecosistemes aquàtics

Tipus d'acció Normativa Directament executable 
per l'Ajuntament

-Cost Total
(MPTES)

-Anys

Indicador 7:  ACCESSIBILITAT A LES ZONES VERDES
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1.1.3

Conservar la vegetació de ribera, fent especial atenció a les 
vernedes i a les avellanoses

Acció

Finançament

Responsabilitat 
seguimient i/o 
execució

Principis de
Sostenibilitat

Programes de
Finançament

ARB(URB)

Manteniment de la diversitat biològica, la salut pública i la qualitat 
ambiental a nivells suficients per  preservar la vida i el benestar 
social humans, així com la flora i la fauna , Ritme de consum de 
recursos materials, hídrics i energètics renovables inferior a la 
capacitat dels sistemes naturals per reposar-los
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1.1.4

Regular des de la normativa municipal l'aprofitament dels 
boscos de ribera

Acció

Termini d'execució/implantació Llarg

Periodicitat -

Sense cost

Descripció Quan es redacti l’Ordenança forestal prevista en el PGOTU, 
incorporar normativa per conservar la vegetació de ribera i 
especialment les vernedes i avellanoses.

Indicadors

Prioritat ! Prioritària

Línia 1. PRESERVAR LA BIODIVERSITAT I EL PAISATGE DEL 
CONJUNT DEL MUNICIPI

Programa 1.1 Mantenir en bon estat els ecosistemes aquàtics

Tipus d'acció Normativa Directament executable 
per l'Ajuntament

-Cost Total
(MPTES)

-Anys
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1.1.4

Regular des de la normativa municipal l'aprofitament dels 
boscos de ribera

Acció

Finançament

Responsabilitat 
seguimient i/o 
execució

Principis de
Sostenibilitat

Programes de
Finançament

ARB(URB) , ARB(MA)

Manteniment de la diversitat biològica, la salut pública i la qualitat 
ambiental a nivells suficients per  preservar la vida i el benestar 
social humans, així com la flora i la fauna , Ritme de consum de 
recursos materials, hídrics i energètics renovables inferior a la 
capacitat dels sistemes naturals per reposar-los
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1.1.5

Aplicar efectivament la normativa del Pla especial del Parc 
Natural del Montseny relativa a la conservació de la vegetació

Acció

Termini d'execució/implantació Curt

Periodicitat Continuada

Sense cost

Descripció Mentre no es revisi la normativa del Pla especial del Parc Natural del 
Montseny, aplicar els següents articles:
- Article 22, que considera inadequada a la zona de pre-parc la 
plantació d’espècies arbòries exòtiques, i determina que les 
repoblacions i plantacions s’han de fer amb espècies d’acord amb 
les característiques del territori.
- Article 23 del Pla especial del Parc Natural del Montseny, que 
prohibeix a la zona de pre-parc qualsevol modificació de la 
composició de la vegetació arbustiva, herbàcia o arbòria dels marges 
dels cursos més importants.
- Aplicar l’article 28 del Pla especial del Parc Natural del Montseny, 
que a la zona de Reserva Natural permet únicament l’aclarida, 
prohibeix alterar la constitució específica de les masses forestals, i 
únicament permet la repoblació forestal si s’utilitzen espècies pròpies 
del lloc i adequades a l’ecosistema i a l’indret.

Indicadors

Prioritat ! Prioritària

Línia 1. PRESERVAR LA BIODIVERSITAT I EL PAISATGE DEL 
CONJUNT DEL MUNICIPI

Programa 1.1 Mantenir en bon estat els ecosistemes aquàtics

Tipus d'acció Normativa Directament executable 
per l'Ajuntament

-Cost Total
(MPTES)

-Anys
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1.1.5

Aplicar efectivament la normativa del Pla especial del Parc 
Natural del Montseny relativa a la conservació de la vegetació

Acció

Finançament

Responsabilitat 
seguimient i/o 
execució

Principis de
Sostenibilitat

Programes de
Finançament

MA (DdGI) , SPN (DdBA) , ARB(MA)

Manteniment de la diversitat biològica, la salut pública i la qualitat 
ambiental a nivells suficients per  preservar la vida i el benestar 
social humans, així com la flora i la fauna , Ritme de consum de 
recursos materials, hídrics i energètics renovables inferior a la 
capacitat dels sistemes naturals per reposar-los
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1.1.6

Aplicar les determinacions i normativa del PGOTU a la franja de 
protecció del sistema fluvial

Acció

Termini d'execució/implantació Curt

Periodicitat Continuada

Sense cost

Descripció Aplicar de forma acurada les determinacions i normativa del PGOTU 
a la franja de protecció del sistema fluvial, i en els diversos aspectes 
de disciplina urbanística vigilar especialment les activitats que puguin 
afectar els cursos d’aigua.

Indicadors

Prioritat -

Línia 1. PRESERVAR LA BIODIVERSITAT I EL PAISATGE DEL 
CONJUNT DEL MUNICIPI

Programa 1.1 Mantenir en bon estat els ecosistemes aquàtics

Tipus d'acció Normativa Directament executable 
per l'Ajuntament

-Cost Total
(MPTES)

-Anys

Pla d'Acció Local per a la Sostenibilitat d'Arbúcies. MINUARTIA, Estudis Ambientals. 2001 

 183
3. Pla d'Acció Local per a la Sostenibilitat



1.1.6

Aplicar les determinacions i normativa del PGOTU a la franja de 
protecció del sistema fluvial

Acció

Finançament

Responsabilitat 
seguimient i/o 
execució

Principis de
Sostenibilitat

Programes de
Finançament

ARB(URB)

Manteniment de la diversitat biològica, la salut pública i la qualitat 
ambiental a nivells suficients per  preservar la vida i el benestar 
social humans, així com la flora i la fauna , Ritme de consum de 
recursos materials, hídrics i energètics renovables inferior a la 
capacitat dels sistemes naturals per reposar-los
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1.1.7

Redactar un Pla especial de la riera d'Arbúcies i de la Pineda

Acció

Termini d'execució/implantació Mitjà

Periodicitat -

No inclou les hores necessàries de supervisió a càrrec dels tècnics 
municipals

Descripció Encarregar la redacció d'un Pla especial de la riera d'Arbúcies i de la 
riera de la Pineda que permeti ampliar i concretar l'ordenació 
d'aquests cursos i reforci la normativa municipal a la zona d'especial 
protecció, que coincideix amb l'espai inclòs al PEIN, i al sistema 
fluvial i de protecció. Aquest Pla especial hauria d'incloure 
determinacions sobre:
- Eliminar i prevenir els impactes que afectin aquestes rieres
- Preservar la vegetació de ribera i preveure la seva recuperació
- Ordenar adequadament els aprofitaments forestals que hi hagi en 
el seu àmbit
- Articular el sistema natural de la riera amb la vila en els punts on el 
curs entra i surt de la població    
- Millorar el tram urbà de la riera, en especial evitar els abocaments 
de residus
- Fomentar l'ús didàctic i divulgatiu en aquells trams del curs menys 
sensibles a la freqüentació humana

Indicadors

Prioritat ! Prioritària

Línia 1. PRESERVAR LA BIODIVERSITAT I EL PAISATGE DEL 
CONJUNT DEL MUNICIPI

Programa 1.1 Mantenir en bon estat els ecosistemes aquàtics

Tipus d'acció Normativa Directament executable 
per l'Ajuntament

10,0Cost Total
(MPTES)

-Anys

Pla d'Acció Local per a la Sostenibilitat d'Arbúcies. MINUARTIA, Estudis Ambientals. 2001 

 185
3. Pla d'Acció Local per a la Sostenibilitat



1.1.7

Redactar un Pla especial de la riera d'Arbúcies i de la Pineda

Acció

Finançament

Responsabilitat 
seguimient i/o 
execució

Principis de
Sostenibilitat

Programes de
Finançament

SP , DMA (GC) , MA (DdGI) , ASEL , ARB(URB) , ARB(TUR) , 
ARB(MA) , ARB(ENS) , ARB(CUL) , ACA

DMA (GC)  33% , MA (DdGI)  33% , ARB  33%

"Programa de suport al desenvolupament d'accions programades 
als Plans d'Acció Local per a la Sostenibilitat"
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1.1.8

Estudiar l’estat de les poblacions de cranc de riu al municipi

Acció

Termini d'execució/implantació Curt

Periodicitat -

El cost és 0 per que no inclou les hores necessàries a càrrec dels 
tècnics municipals

Descripció Sol·licitar a la Diputació de Barcelona l’ampliació de l’àmbit d’estudi 
sobre cranc de riu al Parc perquè inclogui el municipi d’Arbúcies, i 
poder conèixer de forma acurada quin és l’estat de les seves 
poblacions i les localitats on encari es trobi.

Indicadors

Prioritat -

Línia 1. PRESERVAR LA BIODIVERSITAT I EL PAISATGE DEL 
CONJUNT DEL MUNICIPI

Programa 1.1 Mantenir en bon estat els ecosistemes aquàtics

Tipus d'acció Estudis Directament executable 
per l'Ajuntament

El finançament de l'estudi podria ser compartit entre la Diputació de Girona i la de 
Barcelona, com a ampliació del Pla de Seguiment de Paràmetres Ecològics del 
Parc

-Cost Total
(MPTES)

-Anys
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1.1.8

Estudiar l’estat de les poblacions de cranc de riu al municipi

Acció

Finançament

Responsabilitat 
seguimient i/o 
execució

Principis de
Sostenibilitat

Programes de
Finançament

DdGI , DdBA , ARB(MA)

Manteniment de la diversitat biològica, la salut pública i la qualitat 
ambiental a nivells suficients per  preservar la vida i el benestar 
social humans, així com la flora i la fauna
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1.1.9

Estudiar la protecció d'algunes basses i regueres

Acció

Termini d'execució/implantació Mitjà

Periodicitat -

No inclou les hores necessàries de supervisió a càrrec dels tècnics 
municipals

Descripció Fer un inventari de basses i regueres com a base per identificar les 
basses i trams de regueres que poden ser d'interès natural i 
determinar la seva possible protecció amb normativa municipal

Indicadors

Prioritat ! Prioritària

Línia 1. PRESERVAR LA BIODIVERSITAT I EL PAISATGE DEL 
CONJUNT DEL MUNICIPI

Programa 1.1 Mantenir en bon estat els ecosistemes aquàtics

Tipus d'acció Estudis Directament executable 
per l'Ajuntament

1,0Cost Total
(MPTES)

-Anys
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1.1.9

Estudiar la protecció d'algunes basses i regueres

Acció

Finançament

Responsabilitat 
seguimient i/o 
execució

Principis de
Sostenibilitat

Programes de
Finançament

SPN (DdBA) , MA (DdGI) , DGPNMF (DMA) , CCRR , ASEL , 
ARB(MA)

SPN (DdBA)  33% , MA (DdGI)  33% , ARB(MA)  33%

"Programa de suport al desenvolupament d'accions programades 
als Plans d'Acció Local per a la Sostenibilitat"

Manteniment de la diversitat biològica, la salut pública i la qualitat 
ambiental a nivells suficients per  preservar la vida i el benestar 
social humans, així com la flora i la fauna
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1.1.10

Evitar la introducció i proliferació d’espècies o varietats 
d’animals no autòctons

Acció

Termini d'execució/implantació Curt

Periodicitat -

Sense cost

Descripció Preveure en els Plans Tècnics de Gestió Cinegètica de les Àrees 
Privades de Caça del  municipi la cacera de visó americà.

Indicadors

Prioritat ! Prioritària

Línia 1. PRESERVAR LA BIODIVERSITAT I EL PAISATGE DEL 
CONJUNT DEL MUNICIPI

Programa 1.1 Mantenir en bon estat els ecosistemes aquàtics

Tipus d'acció Normativa Directament executable 
per l'Ajuntament

-Cost Total
(MPTES)

-Anys
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1.1.10

Evitar la introducció i proliferació d’espècies o varietats 
d’animals no autòctons

Acció

Finançament

Responsabilitat 
seguimient i/o 
execució

Principis de
Sostenibilitat

Programes de
Finançament

DMA (GC) , SC , ARB(MA)

Manteniment de la diversitat biològica, la salut pública i la qualitat 
ambiental a nivells suficients per  preservar la vida i el benestar 
social humans, així com la flora i la fauna
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1.1.11

Prevenir la repoblació dels sistemes aquàtics amb espècies 
forànies

Acció

Termini d'execució/implantació Mitjà

Periodicitat -

No inclou les hores necessàries de supervisió a càrrec dels tècnics 
municipals

Descripció Evitar la repoblació amb espècies no autòctones, en concret peixos i 
cranc americà, aplicant la legislació vigent i realitzant campanyes 
d’informació i sensibilització adreçades especialment a pescadors.

Indicadors

Prioritat ! Prioritària

Línia 1. PRESERVAR LA BIODIVERSITAT I EL PAISATGE DEL 
CONJUNT DEL MUNICIPI

Programa 1.1 Mantenir en bon estat els ecosistemes aquàtics

Tipus d'acció Educació Directament executable 
per l'Ajuntament

El cost s'indica a títol orientatiu i inclouria principalment la realització de les 
campanyes de sensibilització

0,6Cost Total
(MPTES)

2Anys
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1.1.11

Prevenir la repoblació dels sistemes aquàtics amb espècies 
forànies

Acció

Finançament

Responsabilitat 
seguimient i/o 
execució

Principis de
Sostenibilitat

Programes de
Finançament

DMA (GC) , MA (DdGI) , SPN (DdBA) , SP , ARB(MA)

DMA (GC)  50% , MA (DdGI)  20% , SPN (DdBA)  20% , ARB  10%

f fAjuts a la fauna salvatge cinegètica i piscícola
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1.1.12

Donar a conèixer l’interès de les basses per a la conservació de 
la biodiversitat i la importància de les actuacions dels vilatans 

que les tenen al seu càrrec

Acció

Termini d'execució/implantació Mitjà

Periodicitat Continuada

No inclou les hores necessàries de supervisió a càrrec dels tècnics 
municipals

Descripció Dissenyar un seguit d’activitats per donar a conèixer als veïns la 
importància de les basses, i donar pautes per fer-ne un bon 
manteniment i gestió. De forma específica, associar a les activitats 
per donar a conèixer la importància de les basses, actuacions o 
campanyes per evitar l’alliberament de tortugues i peixos al·lòctons.

Indicadors

Prioritat -

Línia 1. PRESERVAR LA BIODIVERSITAT I EL PAISATGE DEL 
CONJUNT DEL MUNICIPI

Programa 1.1 Mantenir en bon estat els ecosistemes aquàtics

Tipus d'acció Educació Directament executable 
per l'Ajuntament

1,2Cost Total
(MPTES)

5Anys
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1.1.12

Donar a conèixer l’interès de les basses per a la conservació de 
la biodiversitat i la importància de les actuacions dels vilatans 

que les tenen al seu càrrec

Acció

Finançament

Responsabilitat 
seguimient i/o 
execució

Principis de
Sostenibilitat

Programes de
Finançament

DGPNMF (DMA) , ARB(MA)

DGPNMF (DMA)  50% , DdGI  50%

"Programa de suport al desenvolupament d'accions programades 
als Plans d'Acció Local per a la Sostenibilitat"

Ritme de consum de recursos no renovables inferior al ritme en 
que els recursos renovables sostenibles els substitueixen , Ritme 
de consum de recursos materials, hídrics i energètics renovables 
inferior a la capacitat dels sistemes naturals per reposar-los

Pla d'Acció Local per a la Sostenibilitat d'Arbúcies. MINUARTIA, Estudis Ambientals. 2001 

 196 Document II. Pla d'Acció Local per a la Sostenibilitat



1.2.1

Conservar els rierals i els conreus tradicionals que s’hi 
desenvolupaven

Acció

Termini d'execució/implantació Mitjà

Periodicitat -

No inclou les hores necessàries de supervisió a càrrec dels tècnics 
municipals

Descripció Estudiar mesures per conservar els rierals i les activitats que 
tradicionalment s’hi desenvolupaven, en concret els conreus 
herbacis i les plantacions de les varietats autòctones de pomeres, 
com poden ser:
- Implantació de bonificacions fiscals.
- Delimitació de zones concretes de potenciació dels conreus  
tradicionals.
- Convenis de millora d’hàbitats a la perifèria de l’àrea de pre-parc.
- Possibilitat d’una etiqueta de qualitat o ecològica per a les varietats 
de pomeres.
- Desenvolupament d’activitats d’interès econòmic o social que 
complementin les de manteniment d’aquests conreus: activitats 
educatives, recerca aplicada, etc.

Indicadors

Prioritat -

Línia 1. PRESERVAR LA BIODIVERSITAT I EL PAISATGE DEL 
CONJUNT DEL MUNICIPI

Programa 1.2 Impulsar actuacions de millora d’hàbitats i de conservació de la 
flora i la fauna  vinculades a les activitats tradicionals

Tipus d'acció Estudis Directament executable 
per l'Ajuntament

2,0Cost Total
(MPTES)

-Anys
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1.2.1

Conservar els rierals i els conreus tradicionals que s’hi 
desenvolupaven

Acció

Finançament

Responsabilitat 
seguimient i/o 
execució

Principis de
Sostenibilitat

Programes de
Finançament

DARP (GC) , CCS , DMA (GC) , DdGI , DdBA , IRTA , ASEL , 
ARB(MA) , ADV , ARB

DARP (GC) , DMA (GC) , DdGI , DdBA , ARB

S S fS fSubvenció per a programes i actuacions de formació d'adults , 
Foment de la producció agrària ecològica

Progrés econòmic local , Participació de la ciutadania i sectors 
locals en el desenvolupament sostenible local , Manteniment de la 
diversitat biològica, la salut pública i la qualitat ambiental a nivells 
suficients per  preservar la vida i el benestar social humans, així 
com la flora i la fauna , Ritme de consum de recursos materials, 
hídrics i energètics renovables inferior a la capacitat dels sistemes 
naturals per reposar-los
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1.2.2

Donar suport a les activitats agrícoles i ramaderes que mantenen 
els prats d’alçada

Acció

Termini d'execució/implantació Curt

Periodicitat Continuada

El cost és 0 per que no inclou les hores necessàries a càrrec dels 
tècnics municipals

Descripció Donar suport a les activitats agrícoles i ramaderes que fan que es 
mantinguin els prats d’alçada, atorgant bonificacions fiscals i donant 
suport a la diversificació d’activitats que permetin complementar les 
tasques de manteniment dels prats.

Prioritat ! Prioritària

Línia 1. PRESERVAR LA BIODIVERSITAT I EL PAISATGE DEL 
CONJUNT DEL MUNICIPI

Programa 1.2 Impulsar actuacions de millora d’hàbitats i de conservació de la 
flora i la fauna  vinculades a les activitats tradicionals

Tipus d'acció Gestió Directament executable 
per l'Ajuntament

La bonificació fiscal per part de l'Ajuntament és molt reduïda i només aplicable en 
determinats casos, de manera que el cost seria bàsicament el del suport que es 
podria donar des d'administracions supramunicipals en forma de subvencions, 
convenis, etc, i que implicaria a les Diputacions de Girona i Barcelona.

-Cost Total
(MPTES)

-Anys

Pla d'Acció Local per a la Sostenibilitat d'Arbúcies. MINUARTIA, Estudis Ambientals. 2001 

 199
3. Pla d'Acció Local per a la Sostenibilitat



1.2.2

Donar suport a les activitats agrícoles i ramaderes que mantenen 
els prats d’alçada

Acció

Indicadors

Finançament

Responsabilitat 
seguimient i/o 
execució

Principis de
Sostenibilitat

Programes de
Finançament

ASEL , DdGI , DdBA , ARB(MA)

Participació de la ciutadania i sectors locals en el 
desenvolupament sostenible local , Manteniment de la diversitat 
biològica, la salut pública i la qualitat ambiental a nivells suficients 
per  preservar la vida i el benestar social humans, així com la flora 
i la fauna
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1.2.3

Donar suport a les activitats de gestió cinegètica que suposin 
millores en el conjunt de l’entorn natural

Acció

Termini d'execució/implantació Mitjà

Periodicitat Continuada

El cost és 0 per que no inclou les hores necessàries a càrrec dels 
tècnics municipals

Descripció Impulsar millores en l'entorn natural de forma conjunta amb la 
Societat de Caçadors, que poden incloure mesures com:
- Propiciar acords entre els propietaris de les finques forestals i les 
Societats de Caçadors perquè realitzin actuacions de millora dels 
hàbitats, en concret la creació de punts d’aigua i el manteniment 
d’espais oberts i zones de cereals. 
- Impulsar que es mantinguin els sistemes tradicionals de cacera 
(evitant que les finques tinguin una finalitat lucrativa a partir de 
caçadors foranis)  i evitar el tancament de les propietats. 
- Realitzar gestions perquè les Societats de Caçadors, especialment 
les de zones incloses dins els espais protegits, efectuïn les 
repoblacions amb espècies o varietats autòctones, i garanteixin  el 
bon estat sanitari dels individus alliberats.

Indicadors

Prioritat ! Prioritària

Línia 1. PRESERVAR LA BIODIVERSITAT I EL PAISATGE DEL 
CONJUNT DEL MUNICIPI

Programa 1.2 Impulsar actuacions de millora d’hàbitats i de conservació de la 
flora i la fauna  vinculades a les activitats tradicionals

Tipus d'acció Gestió Directament executable 
per l'Ajuntament

Les despeses d'executar les actuacions indicades anirien a càrrec de caçadors i 
propietaris forestals, els quals es podrien beneficiar de les línies d'ajut a la fauna 
salvatge cinegètica i piscícola.

-Cost Total
(MPTES)

-Anys
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1.2.3

Donar suport a les activitats de gestió cinegètica que suposin 
millores en el conjunt de l’entorn natural

Acció

Finançament

Responsabilitat 
seguimient i/o 
execució

Principis de
Sostenibilitat

Programes de
Finançament

ASEL , MA (DdGI) , SPN (DdBA) , SC , ARB(MA)

Progrés econòmic local , Participació de la ciutadania i sectors 
locals en el desenvolupament sostenible local , Manteniment de la 
diversitat biològica, la salut pública i la qualitat ambiental a nivells 
suficients per  preservar la vida i el benestar social humans, així 
com la flora i la fauna

Pla d'Acció Local per a la Sostenibilitat d'Arbúcies. MINUARTIA, Estudis Ambientals. 2001 

 202 Document II. Pla d'Acció Local per a la Sostenibilitat



1.2.4

Impulsar millores en la gestió forestal

Acció

Termini d'execució/implantació Mitjà

Periodicitat Continuada

El cost és 0 per que no inclou les hores necessàries a càrrec dels 
tècnics municipals

Descripció Fer gestions amb els propietaris forestals per impulsar la realització 
de PTGMF, fent atenció a la planificació que facin en relació a 
l’obertura de camins i a la plantació d’espècies al·lòctones 
especialment en zones de ribera, i fer seguiment amb les 
Diputacions de Barcelona i de Girona perquè informin d’acord amb 
criteris d’ordenació de la vialitat i de restricció de la introducció 
d’espècies forànies.

Indicadors

Prioritat -

Línia 1. PRESERVAR LA BIODIVERSITAT I EL PAISATGE DEL 
CONJUNT DEL MUNICIPI

Programa 1.2 Impulsar actuacions de millora d’hàbitats i de conservació de la 
flora i la fauna  vinculades a les activitats tradicionals

Tipus d'acció Gestió Directament executable 
per l'Ajuntament

La realització de PTGMF pot rebre ajuts del Departament de Medi Ambient de la 
Generalitat de Catalunya, especialment si es tracta de finques incloses en espais 
naturals protegits

-Cost Total
(MPTES)

-Anys
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1.2.4

Impulsar millores en la gestió forestal

Acció

Finançament

Responsabilitat 
seguimient i/o 
execució

Principis de
Sostenibilitat

Programes de
Finançament

DARP (GC) , MA (DdGI) , SPN (DdBA) , DMA (GC) , ARB(MA)

S f S ff S fSubvencions a les explotacions forestals situades en l'àmbit del 
Parc Natural del Montseny gestionat per la Diputació de Girona , 
Ajuts per a la producció forestal del Servei de Gestió Forestal

Progrés econòmic local , Participació de la ciutadania i sectors 
locals en el desenvolupament sostenible local , Manteniment de la 
diversitat biològica, la salut pública i la qualitat ambiental a nivells 
suficients per  preservar la vida i el benestar social humans, així 
com la flora i la fauna , Ritme de consum de recursos materials, 
hídrics i energètics renovables inferior a la capacitat dels sistemes 
naturals per reposar-los
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1.2.5

Afavorir una bona gestió dels recursos forestals des de l'àmbit 
municipal

Acció

Termini d'execució/implantació Mitjà

Periodicitat Continuada

Sense cost

Descripció Utilitzar les eines normatives de les que disposa el municipi per 
incentivar una bona gestió dels recursos forestals:
- Quan es redacti l’Ordenança forestal prevista en el PGOTU, 
incorporar determinacions per incentivar actuacions de millora dels 
hàbitats i un aprofitament sostenible dels recursos forestals.
- En les llicencies municipals relacionades amb els aprofitaments 
forestals, no permetre les rompudes, o només aquelles que siguin 
clarament justificades i garanteixin un impacte limitat sobre l’entorn.

Indicadors

Prioritat -

Línia 1. PRESERVAR LA BIODIVERSITAT I EL PAISATGE DEL 
CONJUNT DEL MUNICIPI

Programa 1.2 Impulsar actuacions de millora d’hàbitats i de conservació de la 
flora i la fauna  vinculades a les activitats tradicionals

Tipus d'acció Normativa Directament executable 
per l'Ajuntament

-Cost Total
(MPTES)

-Anys
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1.2.5

Afavorir una bona gestió dels recursos forestals des de l'àmbit 
municipal

Acció

Finançament

Responsabilitat 
seguimient i/o 
execució

Principis de
Sostenibilitat

Programes de
Finançament

ARB(URB) , ARB(MA)

Manteniment de la diversitat biològica, la salut pública i la qualitat 
ambiental a nivells suficients per  preservar la vida i el benestar 
social humans, així com la flora i la fauna , Ritme de consum de 
recursos materials, hídrics i energètics renovables inferior a la 
capacitat dels sistemes naturals per reposar-los
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1.2.6

Estudiar la declaració d’arbres d’interès local o comarcal

Acció

Termini d'execució/implantació Curt

Periodicitat -

El cost és 0 per que no inclou les hores necessàries de supervisió a 
càrrec dels tècnics municipals

Descripció Estudiar la possible declaració d’alguns dels arbres rellevants del 
municipi, que encara no disposin de protecció específica, com a 
arbres d’interès local o comarcal.

Indicadors

Prioritat -

Línia 1. PRESERVAR LA BIODIVERSITAT I EL PAISATGE DEL 
CONJUNT DEL MUNICIPI

Programa 1.2 Impulsar actuacions de millora d’hàbitats i de conservació de la 
flora i la fauna  vinculades a les activitats tradicionals

Tipus d'acció Normativa Directament executable 
per l'Ajuntament

-Cost Total
(MPTES)

-Anys
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1.2.6

Estudiar la declaració d’arbres d’interès local o comarcal

Acció

Finançament

Responsabilitat 
seguimient i/o 
execució

Principis de
Sostenibilitat

Programes de
Finançament

CCS , ARB(MA)

Progrés econòmic local , Manteniment de la diversitat biològica, la 
salut pública i la qualitat ambiental a nivells suficients per  
preservar la vida i el benestar social humans, així com la flora i la 
fauna
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1.2.7

Divulgar els arbres singulars del municipi

Acció

Termini d'execució/implantació Mitjà

Periodicitat -

No inclou les hores necessàries de supervisió a càrrec dels tècnics 
municipals

Descripció Fer divulgació dels arbres monumentals, d'interès local o comarcal o 
simplement singulars, així com dels conjunts i jardins remarcables 
que existeixin al municipi. En aquest darrer cas, si es tracta de 
jardins privats, establir convenis amb la propietat per fer-los 
visitables. La divulgació que es realitzi ha de ser concordant amb 
l'indicat a l'acció 1.3.3, de manera que no s'incentivi la visita a arbres 
localitzats en indrets sensibles o a arbres l'accés dels quals afecti 
zones que haurien de mantenir-se poc transitades.

Prioritat -

Línia 1. PRESERVAR LA BIODIVERSITAT I EL PAISATGE DEL 
CONJUNT DEL MUNICIPI

Programa 1.2 Impulsar actuacions de millora d’hàbitats i de conservació de la 
flora i la fauna  vinculades a les activitats tradicionals

Tipus d'acció Educació Directament executable 
per l'Ajuntament

El cost s'ha establert en 1 MPTA únicament com a referència. Pot incloure 
l'elaboració de materials divulgatius, senyalització,etc. Actualment ja existeix un 
sistema de compensacions als propietaris que facin visitable el seu jardí, que es 
vehicula a través de La Gabella i que no repercuteix en el pressupost municipal

1,0Cost Total
(MPTES)

-Anys
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1.2.7

Divulgar els arbres singulars del municipi

Acció

Indicadors

Finançament

Responsabilitat 
seguimient i/o 
execució

Principis de
Sostenibilitat

Programes de
Finançament

ASEL , ARB(TUR) , ARB(MA)

MA (DdGI)  50% , ASEL  25% , ARB  25%

"Programa de suport al desenvolupament d'accions programades 
als Plans d'Acció Local per a la Sostenibilitat"

Progrés econòmic local , Participació de la ciutadania i sectors 
locals en el desenvolupament sostenible local , Manteniment de la 
diversitat biològica, la salut pública i la qualitat ambiental a nivells 
suficients per  preservar la vida i el benestar social humans, així 
com la flora i la fauna
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1.2.8

Potenciar l'agricultura ecològica o integrada

Acció

Termini d'execució/implantació Mitjà

Periodicitat Continuada

No inclou les hores necessàries de supervisió a càrrec dels tècnics 
municipals

Descripció Potenciar les tècniques d'agricultura ecològica o integrada en el 
control de plagues, disminuir la utilització de fertilitzants, racionalitzar 
els consums d’aigua, i afavorir activitats amb efectes sinèrgics com 
és el cas de l'apicultura, mitjançant activitats de formació per als 
pagesos i de sensibilització del sector agrícola sobre tècniques de 
cultiu poc agressives amb el medi. Part de les activitats de formació 
es poden fer amb la col·laboració d'Agrupacions de Defensa Vegetal 
(ADV) de la zona que, alhora, promocionin l'adhesió dels pagesos 
arbuciencs a les mateixes o bé la formació d'una ADV pròpia.

Indicadors

Prioritat -

Línia 1. PRESERVAR LA BIODIVERSITAT I EL PAISATGE DEL 
CONJUNT DEL MUNICIPI

Programa 1.2 Impulsar actuacions de millora d’hàbitats i de conservació de la 
flora i la fauna  vinculades a les activitats tradicionals

Tipus d'acció Gestió Directament executable 
per l'Ajuntament

El cost correspon a una quantitat assignada anualment per impulsar l'acció 
(preparar materials informatius, realització de cursos, etc.). Pot incloure si arriba el 
cas, un ajut per la formació d'ADV

1,5Cost Total
(MPTES)

5Anys
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1.2.8

Potenciar l'agricultura ecològica o integrada

Acció

Finançament

Responsabilitat 
seguimient i/o 
execució

Principis de
Sostenibilitat

Programes de
Finançament

IRTA , CCS , ASEL , ARB(TUR) , ARB(MA) , ADV

DARP (GC)  40% , CCS  20% , ASEL  20% , ARB  20%

S S fS fSubvenció per a programes i actuacions de formació d'adults , 
Foment de la producció agrària ecològica
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1.3.1

Ordenar les activitats de lleure a l’àrea del Pol

Acció

Termini d'execució/implantació Mitjà

Periodicitat -

El cost és 0 per que no inclou les hores necessàries de supervisió a 
càrrec dels tècnics municipals

Descripció Estudiar conjuntament amb l’Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu i 
el Departament de Medi Ambient de la Generalitat, la possibilitat 
d’ordenar les activitats de lleure al Pol, reduint l’impacte que puguin 
tenir sobre la riera, sobre la fauna i sobre el paisatge.

Indicadors

Prioritat -

Línia 1. PRESERVAR LA BIODIVERSITAT I EL PAISATGE DEL 
CONJUNT DEL MUNICIPI

Programa 1.3 Prevenir efectes indesitjats a causa de l’increment d’ús social de 
l’entorn rural

Tipus d'acció Gestió Directament executable 
per l'Ajuntament

-Cost Total
(MPTES)

-Anys
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1.3.1

Ordenar les activitats de lleure a l’àrea del Pol

Acció

Finançament

Responsabilitat 
seguimient i/o 
execució

Principis de
Sostenibilitat

Programes de
Finançament

ASEL , DMA (GC) , ASFB , ARB(MA)

Progrés econòmic local , Participació de la ciutadania i sectors 
locals en el desenvolupament sostenible local , Manteniment de la 
diversitat biològica, la salut pública i la qualitat ambiental a nivells 
suficients per  preservar la vida i el benestar social humans, així 
com la flora i la fauna , Ritme de consum de recursos materials, 
hídrics i energètics renovables inferior a la capacitat dels sistemes 
naturals per reposar-los
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1.3.2

Fer complir la normativa sobre circulació motoritzada al medi 
natural

Acció

Termini d'execució/implantació Curt

Periodicitat -

El cost és 0 per que no inclou les hores necessàries a càrrec dels 
tècnics municipals

Descripció Insistir davant les administracions competents en la necessitat de 
compliment de la normativa sobre regulació de l’accés motoritzat al 
medi natural, així com les disposicions del Pla especial del Parc 
Natural del Montseny sobre circulació motoritzada a la zona de 
Reserva natural.

Indicadors

Prioritat -

Línia 1. PRESERVAR LA BIODIVERSITAT I EL PAISATGE DEL 
CONJUNT DEL MUNICIPI

Programa 1.3 Prevenir efectes indesitjats a causa de l’increment d’ús social de 
l’entorn rural

Tipus d'acció Normativa Directament executable 
per l'Ajuntament

-Cost Total
(MPTES)

-Anys
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1.3.2

Fer complir la normativa sobre circulació motoritzada al medi 
natural

Acció

Finançament

Responsabilitat 
seguimient i/o 
execució

Principis de
Sostenibilitat

Programes de
Finançament

MA (DdGI) , SPN (DdBA) , DMA (GC) , ARB(MA)
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1.3.3

Reduir la possibilitat de freqüentació en indrets d’interès 
naturals o zones sensibles

Acció

Termini d'execució/implantació Mitjà

Periodicitat Continuada

* Pendent de valorar

Descripció En les activitats de desenvolupament rural basades en l’ús públic i el 
turisme preveure el possible impacte de l’increment de freqüentació 
sobre espais que puguin ser d’interès o sensibles, evitant la 
realització d’activitats en aquests indrets o el pas de visitants per ells.
Amb aquesta finalitat cal: 
- Aprofitar diversos elements del patrimoni natural per a la promoció 
d’activitats de lleure a la natura, centrant aquestes en zones poc 
sensibles (conreus de varietats pròpies de pomeres, arbres 
monumentals, senders senyalitzats...).
- Avançar en l’ordenació de la vialitat rural apuntada en el PGOTU, 
amb la finalitat de millorar les condicions de vida i de treball en 
l’àmbit rural i de conduir els possibles visitants foranis cap a zones 
naturals poc sensibles i evitar la realització d’activitats turístiques no 
controlades en espais d’interès.
- Incrementar la senyalització de rutes i senders per ordenar el pas 
dels visitants i conduir la freqüentació cap a zones naturals poc 
sensibles.

Prioritat -

Línia 1. PRESERVAR LA BIODIVERSITAT I EL PAISATGE DEL 
CONJUNT DEL MUNICIPI

Programa 1.3 Prevenir efectes indesitjats a causa de l’increment d’ús social de 
l’entorn rural

Tipus d'acció Gestió Directament executable 
per l'Ajuntament

El cost és pendent de valorar perquè hi intervé un aspecte de criteri en aprofitar 
elements poc sensibles, l'ordenació de la vialitat i la senyalització de senders 
requereixen el pas previ de disposar de l'inventari de camins esmentat a l'acció 
1.2.9

-Cost Total
(MPTES)

-Anys
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1.3.3

Reduir la possibilitat de freqüentació en indrets d’interès 
naturals o zones sensibles

Acció

Indicadors

Finançament

Responsabilitat 
seguimient i/o 
execució

Principis de
Sostenibilitat

Programes de
Finançament

ASEL , ARB(URB) , ARB(TUR) , ARB(JOV) , ARB(ENS) , 
ARB(CUL) , ARB(MA)

Progrés econòmic local , Participació de la ciutadania i sectors 
locals en el desenvolupament sostenible local , Manteniment de la 
diversitat biològica, la salut pública i la qualitat ambiental a nivells 
suficients per  preservar la vida i el benestar social humans, així 
com la flora i la fauna
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1.4.1

Controlar urbanísticament la zona industrial de Ca l’Aulet i les 
actuacions que genera al seu voltant

Acció

Termini d'execució/implantació Curt

Periodicitat -

El cost és 0 per que no inclou les hores necessàries a càrrec dels 
tècnics municipals

Descripció Exigir a la zona industrial de Ca l’Aulet un tractament adequat dels 
moviments de terres que han efectuat per a la construcció del nou 
aparcament, restaurant les zones de ribera que hagin pogut quedar 
malmeses, i estudiar limitacions a l’ocupació del sòl i a les activitats 
urbanes i industrials de la zona que puguin tenir incidència sobre el 
medi natural i el paisatge, i ordenar la vialitat.

Indicadors

Prioritat ! Prioritària

Línia 1. PRESERVAR LA BIODIVERSITAT I EL PAISATGE DEL 
CONJUNT DEL MUNICIPI

Programa 1.4 Minimitzar els impactes d’actuacions urbanístiques i de noves 
infrastructures

Tipus d'acció Gestió Directament executable 
per l'Ajuntament

El cost d'executar les actuacions de recuperació de les zones malmes haurien 
d'anar a càrrec dels promotors de la zona de Ca l'Aulet

-Cost Total
(MPTES)

-Anys
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1.4.1

Controlar urbanísticament la zona industrial de Ca l’Aulet i les 
actuacions que genera al seu voltant

Acció

Finançament

Responsabilitat 
seguimient i/o 
execució

Principis de
Sostenibilitat

Programes de
Finançament

ASEL , ARB(MA) , ARB(URB)

Progrés econòmic local , Manteniment de la diversitat biològica, la 
salut pública i la qualitat ambiental a nivells suficients per  
preservar la vida i el benestar social humans, així com la flora i la 
fauna , Ritme de consum de recursos no renovables inferior al 
ritme en que els recursos renovables sostenibles els substitueixen
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1.4.2

Solucionar els problemes de gestió urbanística al polígon 
industrial  Torres Pujals

Acció

Termini d'execució/implantació Mitjà

Periodicitat -

El cost és 0 per que no inclou les hores necessàries a càrrec dels 
tècnics municipals

Descripció Obligar els propietaris i promotors a la resolució a curt termini dels 
problemes urbanístics al polígon industrial Torres Pujals que 
impedeixen el seu arranjament, cosa que ha de permetre ordenar 
l’ocupació del sòl, els moviments de terres i desmunts, l’obertura de 
vials, l’afectació de la riera, la incidència paisatgística, etc.

Indicadors

Prioritat -

Línia 1. PRESERVAR LA BIODIVERSITAT I EL PAISATGE DEL 
CONJUNT DEL MUNICIPI

Programa 1.4 Minimitzar els impactes d’actuacions urbanístiques i de noves 
infrastructures

Tipus d'acció Gestió Directament executable 
per l'Ajuntament

-Cost Total
(MPTES)

-Anys
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1.4.2

Solucionar els problemes de gestió urbanística al polígon 
industrial  Torres Pujals

Acció

Finançament

Responsabilitat 
seguimient i/o 
execució

Principis de
Sostenibilitat

Programes de
Finançament

ASEL , ARB(URB)

Progrés econòmic local , Ritme d’emissió de contaminants inferior 
a la capacitat de l’aire, l’aigua i del sòl
per absorbir-los i processar-los , Ritme de consum de recursos no 
renovables inferior al ritme en que els recursos renovables 
sostenibles els substitueixen
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1.4.3

Controlar acuradament les futures actuacions relacionades amb 
el Pla especial del Regàs

Acció

Termini d'execució/implantació Curt

Periodicitat -

El cost és 0 per que no inclou les hores necessàries a càrrec dels 
tècnics municipals

Descripció Quan s’executi el Pla especial del Regàs, controlar que les obres es 
facin acuradament i afectant el mínim possible la riera, i controlar 
també les actuacions sobre els camins d’accés.

Indicadors

Prioritat ! Prioritària

Línia 1. PRESERVAR LA BIODIVERSITAT I EL PAISATGE DEL 
CONJUNT DEL MUNICIPI

Programa 1.4 Minimitzar els impactes d’actuacions urbanístiques i de noves 
infrastructures

Tipus d'acció Normativa Directament executable 
per l'Ajuntament

-Cost Total
(MPTES)

-Anys
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1.4.3

Controlar acuradament les futures actuacions relacionades amb 
el Pla especial del Regàs

Acció

Finançament

Responsabilitat 
seguimient i/o 
execució

Principis de
Sostenibilitat

Programes de
Finançament

ARB(URB)
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1.4.4

Reduir els atropellaments d’animals a l’Eix Transversal

Acció

Termini d'execució/implantació Curt

Periodicitat -

El cost és 0 per que no inclou les hores necessàries a càrrec dels 
tècnics municipals

Descripció Sol·licitar mitjançant acord del Ple de l'Ajuntament que es completin 
les tanques laterals de l’Eix Transversal, s’estudiïn les mesures a 
adoptar per evitar atropellaments de diferents grups d’animals, 
millorant alhora la seguretat viària, i instar a altres Ajuntaments 
afectats per la traça de l'Eix Transversal a adoptar acords en el 
mateix sentit.

Indicadors

Prioritat -

Línia 1. PRESERVAR LA BIODIVERSITAT I EL PAISATGE DEL 
CONJUNT DEL MUNICIPI

Programa 1.4 Minimitzar els impactes d’actuacions urbanístiques i de noves 
infrastructures

Tipus d'acció Gestió Directament executable 
per l'Ajuntament

-Cost Total
(MPTES)

-Anys
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1.4.4

Reduir els atropellaments d’animals a l’Eix Transversal

Acció

Finançament

Responsabilitat 
seguimient i/o 
execució

Principis de
Sostenibilitat

Programes de
Finançament

GISA (DPTOP) , DMA (GC) , ARB(MA)

Manteniment de la diversitat biològica, la salut pública i la qualitat 
ambiental a nivells suficients per  preservar la vida i el benestar 
social humans, així com la flora i la fauna
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1.4.5

Seguir les gestions per ordenar la implantació d’antenes de 
telefonia mòbil

Acció

Termini d'execució/implantació Curt

Periodicitat -

El cost és 0 per que no inclou les hores necessàries a càrrec dels 
tècnics municipals

Descripció Desenvolupar les previsions per ordenar la implantació d’antenes de 
telefonia mòbil, i per concretar la seva ubicació al turó del Pi.

Indicadors

Prioritat -

Línia 1. PRESERVAR LA BIODIVERSITAT I EL PAISATGE DEL 
CONJUNT DEL MUNICIPI

Programa 1.4 Minimitzar els impactes d’actuacions urbanístiques i de noves 
infrastructures

Tipus d'acció Normativa Directament executable 
per l'Ajuntament

-Cost Total
(MPTES)

-Anys
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1.4.5

Seguir les gestions per ordenar la implantació d’antenes de 
telefonia mòbil

Acció

Finançament

Responsabilitat 
seguimient i/o 
execució

Principis de
Sostenibilitat

Programes de
Finançament

ARB(URB) , ARB(MA)

Manteniment de la diversitat biològica, la salut pública i la qualitat 
ambiental a nivells suficients per  preservar la vida i el benestar 
social humans, així com la flora i la fauna , Participació de la 
ciutadania i sectors locals en el desenvolupament sostenible local 
, Ritme d’emissió de contaminants inferior a la capacitat de l’aire, 
l’aigua i del sòl
per absorbir-los i processar-los

Pla d'Acció Local per a la Sostenibilitat d'Arbúcies. MINUARTIA, Estudis Ambientals. 2001 

 228 Document II. Pla d'Acció Local per a la Sostenibilitat



1.4.6

Limitar el pas de les línies elèctriques d’alta tensió

Acció

Termini d'execució/implantació Curt

Periodicitat -

El cost és 0 per que no inclou les hores necessàries a càrrec dels 
tècnics municipals

Descripció Continuar aplicant la normativa del PGOTU pel que fa al pas de 
línies elèctriques d’alta tensió pel sòl no urbanitzable d’especial 
protecció.

Indicadors

Prioritat -

Línia 1. PRESERVAR LA BIODIVERSITAT I EL PAISATGE DEL 
CONJUNT DEL MUNICIPI

Programa 1.4 Minimitzar els impactes d’actuacions urbanístiques i de noves 
infrastructures

Tipus d'acció Normativa Directament executable 
per l'Ajuntament

-Cost Total
(MPTES)

-Anys
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1.4.6

Limitar el pas de les línies elèctriques d’alta tensió

Acció

Finançament

Responsabilitat 
seguimient i/o 
execució

Principis de
Sostenibilitat

Programes de
Finançament

ARB(URB) , ARB(MA)
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1.4.7

Analitzar com afecta la modificació de la Llei del Sòl a l'entorn no 
urbanitzable del municipi

Acció

Termini d'execució/implantació Curt

Periodicitat -

No inclou les hores necessàries de supervisió a càrrec dels tècnics 
municipals

Descripció Encarregar un dictamen jurídic que analitzi com afecta al sòl no 
urbanitzable d'Arbúcies el Decret de modificació de la Llei del Sòl, 
tenint en compte la normativa de referència que està preparant la 
D.G. d'Urbanisme

Indicadors

Prioritat ! Prioritària

Línia 1. PRESERVAR LA BIODIVERSITAT I EL PAISATGE DEL 
CONJUNT DEL MUNICIPI

Programa 1.4 Minimitzar els impactes d’actuacions urbanístiques i de noves 
infrastructures

Tipus d'acció Estudis Directament executable 
per l'Ajuntament

0,5Cost Total
(MPTES)

-Anys
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1.4.7

Analitzar com afecta la modificació de la Llei del Sòl a l'entorn no 
urbanitzable del municipi

Acció

Finançament

Responsabilitat 
seguimient i/o 
execució

Principis de
Sostenibilitat

Programes de
Finançament

ARB(URB) , ARB(MA)

ARB  100%
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1.5.1

Impulsar la revisió del Pla especial del Parc Natural del Montseny

Acció

Termini d'execució/implantació Curt

Periodicitat -

El cost és 0 per que no inclou les hores necessàries a càrrec dels 
tècnics municipals

Descripció Impulsar la revisió del Pla Especial del Parc Natural del Montseny, 
adequant la delimitació de les zones d’interès als coneixements 
adquirits en els darrers anys (possibilitat de Reserva Natural 
Qualificada al Sot de la Nou, ampliació de la reserva de les Agudes) i
incorporant els nous criteris de zonificació i de regulació d’usos 
derivats de la declaració del Montseny com a Reserva de la Biosfera.

Indicadors

Prioritat ! Prioritària

Línia 1. PRESERVAR LA BIODIVERSITAT I EL PAISATGE DEL 
CONJUNT DEL MUNICIPI

Programa 1.5 Aprofundir en les possibilitats que ofereix el Parc Natural del 
Montseny per a la millora del medi natural i el desenvolupament 
socio-econòmic del municipi

Tipus d'acció Normativa Directament executable 
per l'Ajuntament

-Cost Total
(MPTES)

-Anys
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1.5.1

Impulsar la revisió del Pla especial del Parc Natural del Montseny

Acció

Finançament

Responsabilitat 
seguimient i/o 
execució

Principis de
Sostenibilitat

Programes de
Finançament

MA (DdGI) , SPN (DdBA) , ARB(MA)
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1.5.2

Limitar l’accés de visitants a les zones de Reserva Natural 
Qualificada

Acció

Termini d'execució/implantació Curt

Periodicitat -

El cost és 0 per que no inclou les hores necessàries a càrrec dels 
tècnics municipals

Descripció A les zones de Reserva Natural Qualificada, especialment a Les 
Agudes, limitar l’accés de persones i fer complir les disposicions del 
Pla especial del Parc Natural del Montseny en relació a aquesta 
limitació. De forma paral·lela, informar els visitants del nivell de 
protecció a les Zones de Reserva Natural Qualificada i de la 
importància i raons de limitar-hi l’accés. La limitació hauria de 
contemplar la senyalització de la zona, la indicació clara dels camins 
per on cal passar, i la restauració dels senders oberts a causa del 
pas indiscriminat dels visitants.

Indicadors

Prioritat ! Prioritària

Línia 1. PRESERVAR LA BIODIVERSITAT I EL PAISATGE DEL 
CONJUNT DEL MUNICIPI

Programa 1.5 Aprofundir en les possibilitats que ofereix el Parc Natural del 
Montseny per a la millora del medi natural i el desenvolupament 
socio-econòmic del municipi

Tipus d'acció Gestió Directament executable 
per l'Ajuntament

-Cost Total
(MPTES)

-Anys
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1.5.2

Limitar l’accés de visitants a les zones de Reserva Natural 
Qualificada

Acció

Finançament

Responsabilitat 
seguimient i/o 
execució

Principis de
Sostenibilitat

Programes de
Finançament

MA (DdGI) , SPN (DdBA) , ARB(MA)

Manteniment de la diversitat biològica, la salut pública i la qualitat 
ambiental a nivells suficients per  preservar la vida i el benestar 
social humans, així com la flora i la fauna , Ritme de consum de 
recursos no renovables inferior al ritme en que els recursos 
renovables sostenibles els substitueixen , Ritme de consum de 
recursos materials, hídrics i energètics renovables inferior a la 
capacitat dels sistemes naturals per reposar-los
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1.5.3

Aprofitar des del municipi les possibilitats que ofereix 
l’existència de l’espai protegit del Montseny, creant sinèrgies en 

aquest àmbit territorial

Acció

Termini d'execució/implantació Mitjà

Periodicitat Continuada

Sense cost

Descripció Col·laborar activament amb la Diputació de Barcelona i de Girona 
per impulsar, a les zones de Parc i de pre-parc, mesures de 
conservació del medi natural, de regulació de l’ús públic, de 
realització d’activitats d’educació ambiental, de desenvolupament 
rural, i d’execució del Pla de Seguiment de Paràmetres Ecològics.

Indicadors

Prioritat -

Línia 1. PRESERVAR LA BIODIVERSITAT I EL PAISATGE DEL 
CONJUNT DEL MUNICIPI

Programa 1.5 Aprofundir en les possibilitats que ofereix el Parc Natural del 
Montseny per a la millora del medi natural i el desenvolupament 
socio-econòmic del municipi

Tipus d'acció Gestió Directament executable 
per l'Ajuntament

-Cost Total
(MPTES)

-Anys
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1.5.3

Aprofitar des del municipi les possibilitats que ofereix 
l’existència de l’espai protegit del Montseny, creant sinèrgies en 

aquest àmbit territorial

Acció

Finançament

Responsabilitat 
seguimient i/o 
execució

Principis de
Sostenibilitat

Programes de
Finançament

MA (DdGI) , SPN (DdBA) , ARB(URB) , ARB(TUR) , ARB(MA) , 
ARB(JOV) , ARB(ENS) , ARB(CUL)
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1.5.4

Tenir en compte com a referents de les actuacions municipals 
els diversos documents elaborats recentment en relació al 

Montseny i que inclouen propostes de gestió

Acció

Termini d'execució/implantació Curt

Periodicitat Continuada

El cost és 0 per que no inclou les hores necessàries a càrrec dels 
tècnics municipals

Descripció Adreçar les diverses activitats i actuacions que es vagin 
desenvolupant des del municipi, i d’acord amb les competències i 
possibilitats municipals, en el sentit que apunten les propostes 
recentment elaborades des de diversos àmbits en relació al Parc 
Natural, com pot ser l’anomenada "Ecoauditoria" i l’informe 
"Aportacions al programa d’ús social del Parc Natural del Montseny", 
entre altres documents. Aquests documents fan referència a temes 
molt diversos, i proposen l'aplicació tant de criteris com de propostes 
més concretes, de manera que l'Ajuntament podria incorporar-los 
com a referents en les actuacions que realitzi qualsevol servei.

Prioritat -

Línia 1. PRESERVAR LA BIODIVERSITAT I EL PAISATGE DEL 
CONJUNT DEL MUNICIPI

Programa 1.5 Aprofundir en les possibilitats que ofereix el Parc Natural del 
Montseny per a la millora del medi natural i el desenvolupament 
socio-econòmic del municipi

Tipus d'acció Integració de criteris de 
sostenibilitat

Directament executable 
per l'Ajuntament

-Cost Total
(MPTES)

-Anys
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1.5.4

Tenir en compte com a referents de les actuacions municipals 
els diversos documents elaborats recentment en relació al 

Montseny i que inclouen propostes de gestió

Acció

Indicadors

Finançament

Responsabilitat 
seguimient i/o 
execució

Principis de
Sostenibilitat

Programes de
Finançament

ARB(URB) , ARB(TUR) , ARB(MA) , ARB(GOV) , ARB(ENS) , 
ARB(CUL)
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1.6.1

Impulsar activitats educatives a les escoles en relació al 
patrimoni natural

Acció

Termini d'execució/implantació Mitjà

Periodicitat -

No inclou les hores necessàries de supervisió a càrrec dels tècnics 
municipals

Descripció Dissenyar conjuntament amb els educadors d'Arbúcies un programa 
d'activitats educatives a les escoles que tingui com a eixos bàsics: 
- Eradicar creences populars i mites que poden ser nocius per a la 
conservació de determinades espècies animals o vegetals 
- Difondre els valors del patrimoni natural d'Arbúcies 
- Evitar l'alliberament de tortugues al·lòctones o altres espècies 
forànies

Indicadors

Prioritat -

Línia 1. PRESERVAR LA BIODIVERSITAT I EL PAISATGE DEL 
CONJUNT DEL MUNICIPI

Programa 1.6 Educar els escolars sobre els valors del patrimoni natural del 
municipi

Tipus d'acció Educació Directament executable 
per l'Ajuntament

1,0Cost Total
(MPTES)

-Anys
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1.6.1

Impulsar activitats educatives a les escoles en relació al 
patrimoni natural

Acció

Finançament

Responsabilitat 
seguimient i/o 
execució

Principis de
Sostenibilitat

Programes de
Finançament

ASEL , ARB(MA) , ARB(ENS)

MA (DdGI)  50% , ARB  50%

La natura a l'escola , Descoberta de l'entorn natural de l'escola , 
"Programa de suport al desenvolupament d'accions programades 
als Plans d'Acció Local per a la Sostenibilitat"

Participació de la ciutadania i sectors locals en el 
desenvolupament sostenible local , Manteniment de la diversitat 
biològica, la salut pública i la qualitat ambiental a nivells suficients 
per  preservar la vida i el benestar social humans, així com la flora 
i la fauna
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2.1.1

Realitzar un Pla de Mobilitat que proposi canvis a partir d'un 
tractament global de la vila

Acció

Termini d'execució/implantació Mitjà

Periodicitat -

No inclou les hores necessàries de supervisió a càrrec dels tècnics 
municipals

Descripció Encarregar la realització d'un Pla de Mobilitat que faci propostes 
tenint en compte la globalitat de la vila i els diversos components de 
la mobilitat, així com la posició d'Arbúcies en el context de la seva 
relació amb les poblacions de la rodalia. Entre d'altres aspectes, el 
Pla ha de fer propostes per:
- Millorar els fluxos de vehicles dins la població
- Potenciar l'ús dels aparcaments perifèrics
- Limitar progressivament la circulació motoritzada al centre de la vila
- Incrementar els espais de preferència per a vianants i bicicletes
- Regular millor l'aparcament en funció de la zona i el tipus de 
demanda (residens / foranis, temps d'estacionament, etc.) i fer més 
efectives les zones blaves i el seu control
- Incrementar la seguretat viària 
- Crear zones d'aparcament per a usos específics (càrrega i 
descàrrega, serveis d'urgència, aparcaments per a minusvàlids…)

Indicadors

Prioritat ! Prioritària

Línia 2. DISMINUIR LA INCIDÈNCIA DEL TRÀNSIT I IMPULSAR UNA 
MOBILITAT MÉS SOSTENIBLE

Programa 2.1 Ordenar el trànsit i reduir l'ús del vehicle privat dins a vila

Tipus d'acció Estudis Directament executable 
per l'Ajuntament

3,0Cost Total
(MPTES)

-Anys
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2.1.1

Realitzar un Pla de Mobilitat que proposi canvis a partir d'un 
tractament global de la vila

Acció

Finançament

Responsabilitat 
seguimient i/o 
execució

Principis de
Sostenibilitat

Programes de
Finançament

ARB(URB) , ARB(OS) , ARB(GOV) , ARB(MA)

MA (DdGI) , ARB

Progrés econòmic local , Participació de la ciutadania i sectors 
locals en el desenvolupament sostenible local , Justícia social i 
satisfacció de les necessitats bàsiques de la població , 
Manteniment de la diversitat biològica, la salut pública i la qualitat 
ambiental a nivells suficients per  preservar la vida i el benestar 
social humans, així com la flora i la fauna , Ritme d’emissió de 
contaminants inferior a la capacitat de l’aire, l’aigua i del sòl
per absorbir-los i processar-los
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2.2.1

Incorporar nous serveis de transport públic que responguin a 
necessitats específiques de la població

Acció

Termini d'execució/implantació Curt

Periodicitat -

No inclou les hores necessàries de supervisió a càrrec dels tècnics 
municipals

Descripció Estudiar la viabilitat tècnica i econòmica de nous serveis de transport 
públic, i en concret: 
- Autobusos que donin serveis específics entre els polígons 
industrials, d'una banda, i Arbúcies i Sant Hilari, de l'altra.
- Autobús llançadora amb l’estació de RENFE coordinat amb els 
horaris dels trens de rodalies a l'estació d'Hostalric i de Sant Celoni.
- Utilització d'autobusos amb menys places i major freqüència de pas
- Serveis de transport escolar que enllacin els nuclis de població i 
urbanitzacions separades del nucli urbà.

Indicadors

Prioritat ! Prioritària

Línia 2. DISMINUIR LA INCIDÈNCIA DEL TRÀNSIT I IMPULSAR UNA 
MOBILITAT MÉS SOSTENIBLE

Programa 2.2 Impulsar l’ús del transport públic

Tipus d'acció Estudis Directament executable 
per l'Ajuntament

1,0Cost Total
(MPTES)

-Anys
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2.2.1

Incorporar nous serveis de transport públic que responguin a 
necessitats específiques de la població

Acció

Finançament

Responsabilitat 
seguimient i/o 
execució

Principis de
Sostenibilitat

Programes de
Finançament

ASEL , ARB(MA)

ASEL  80% , DdGI  20%

"Programa de suport al desenvolupament d'accions programades 
als Plans d'Acció Local per a la Sostenibilitat"

Progrés econòmic local , Justícia social i satisfacció de les 
necessitats bàsiques de la població , Ritme d’emissió de 
contaminants inferior a la capacitat de l’aire, l’aigua i del sòl
per absorbir-los i processar-los
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2.2.2

Impulsar la millora del transport públic per carretera de forma 
conjunta amb els municipis de la rodalia

Acció

Termini d'execució/implantació Curt

Periodicitat -

El cost és 0 per que no inclou les hores necessàries a càrrec dels 
tècnics municipals

Descripció Iniciar converses amb els ajuntaments veïns i amb la Direcció 
General de Transports per aconseguir un increment i millora de 
serveis a tota la zona, com poden ser: 
- Serveis especials en dies de mercat a Sant Celoni i a Hostalric.
- Increment de servei en hores d’entrada i sortida dels centres de 
treball, i en especial entre els polígons industrials d'Arbúcies, de 
Breda i d'Hostalric, i els pobles de la rodalia. 
- Recorreguts i parades que s’ajustin millor a la demanda conjunta 
dels usuaris, cosa que suposa fer prèviament un estudi d'origen - 
destinació als municipis d'Arbúcies, Sant Hilari Sacalm, Sant Feliu de 
Buixalleu, Breda, Riells i Hostalric.

Indicadors

Prioritat ! Prioritària

Línia 2. DISMINUIR LA INCIDÈNCIA DEL TRÀNSIT I IMPULSAR UNA 
MOBILITAT MÉS SOSTENIBLE

Programa 2.2 Impulsar l’ús del transport públic

Tipus d'acció Gestió Directament executable 
per l'Ajuntament

Un cop les converses avançessin i es concretés el caire de les actuacions de 
millora que es volen analitzar, el cost dels estudis a efectuar podria ser assumit de 
tant per les companyies concessionàries dels serveis com per la Diputació de 
Girona o els diversos ajuntaments implicats

-Cost Total
(MPTES)

-Anys
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2.2.2

Impulsar la millora del transport públic per carretera de forma 
conjunta amb els municipis de la rodalia

Acció

Finançament

Responsabilitat 
seguimient i/o 
execució

Principis de
Sostenibilitat

Programes de
Finançament

ASEL , ARO , DGPT(GC) , ARB(MA)

"Programa de suport al desenvolupament d'accions programades 
als Plans d'Acció Local per a la Sostenibilitat"

Progrés econòmic local , Justícia social i satisfacció de les 
necessitats bàsiques de la població , Ritme d’emissió de 
contaminants inferior a la capacitat de l’aire, l’aigua i del sòl
per absorbir-los i processar-los
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2.2.3

Impulsar la millora del transport ferroviari

Acció

Termini d'execució/implantació Mitjà

Periodicitat -

El cost és 0 per que no inclou les hores necessàries a càrrec dels 
tècnics municipals

Descripció Incidir conjuntament amb els municipis de la rodalia davant de les 
entitats competents per aconseguir millores en els serveis de 
RENFE, i concretament una major freqüència en el pas dels trens de 
rodalies a l'estació d'Hostalric i Breda, tant en direcció Girona com 
Barcelona.

Indicadors

Prioritat -

Línia 2. DISMINUIR LA INCIDÈNCIA DEL TRÀNSIT I IMPULSAR UNA 
MOBILITAT MÉS SOSTENIBLE

Programa 2.2 Impulsar l’ús del transport públic

Tipus d'acció Gestió Directament executable 
per l'Ajuntament

-Cost Total
(MPTES)

-Anys
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2.2.3

Impulsar la millora del transport ferroviari

Acció

Finançament

Responsabilitat 
seguimient i/o 
execució

Principis de
Sostenibilitat

Programes de
Finançament

RENFE , ARO , ARB(MA)

Progrés econòmic local , Justícia social i satisfacció de les 
necessitats bàsiques de la població , Ritme d’emissió de 
contaminants inferior a la capacitat de l’aire, l’aigua i del sòl
per absorbir-los i processar-los
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2.2.4

Crear un servei de transport col·lectiu que cobreixi les 
necessitats de desplaçament per raons sanitàries

Acció

Termini d'execució/implantació Mitjà

Periodicitat -

El cost és 0 per que no inclou les hores necessàries a càrrec dels 
tècnics municipals

Descripció Sol·licitar la creació d'un servei de transport sanitari entre Arbúcies i 
els principals centres sanitàries on es produeixen desplaçaments 
dels vilatans

Indicadors

Prioritat -

Línia 2. DISMINUIR LA INCIDÈNCIA DEL TRÀNSIT I IMPULSAR UNA 
MOBILITAT MÉS SOSTENIBLE

Programa 2.2 Impulsar l’ús del transport públic

Tipus d'acció Gestió Directament executable 
per l'Ajuntament

El cost de creació del servei hauria d'anar a càrec del Departaments de Sanitat i 
Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya

-Cost Total
(MPTES)

-Anys
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2.2.4

Crear un servei de transport col·lectiu que cobreixi les 
necessitats de desplaçament per raons sanitàries

Acció

Finançament

Responsabilitat 
seguimient i/o 
execució

Principis de
Sostenibilitat

Programes de
Finançament

DSSS (GC) , ARB(SP) , ARB(MA)

Progrés econòmic local , Justícia social i satisfacció de les 
necessitats bàsiques de la població , Ritme d’emissió de 
contaminants inferior a la capacitat de l’aire, l’aigua i del sòl
per absorbir-los i processar-los
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2.3.1

Reforçar la xarxa de carrers arbrats i parcs i per a vianants

Acció

Termini d'execució/implantació Curt

Periodicitat Continuada

* Pendent de valorar

Descripció Incrementar progressivament la xarxa verda existent, formada per 
carrers arbrats i parcs, i els itineraris per a vianants, de forma que 
enllaci diferents barris de la vila i nuclis d’activitat (centres educatius, 
nucli comercial ...). L'increment dels carrers arbrats i d'itineraris 
còmodes i segurs per als vianants es pot anar efectuant quan hi hagi 
obres de reurbanització en els carrers existents, o d'urbanització dels 
nous sectors. La creació de parcs cal que sigui contemplada en els 
diversos plans de desenvolupament del PGOTU o en les actuacions 
de reurbanització.

Indicadors

Prioritat -

Línia 2. DISMINUIR LA INCIDÈNCIA DEL TRÀNSIT I IMPULSAR UNA 
MOBILITAT MÉS SOSTENIBLE

Programa 2.3 Fomentar els desplaçaments a peu i en bicicleta

Tipus d'acció Inversions Directament executable 
per l'Ajuntament

El cost es considera pendent de valorar perquè més aviat es tracta d'aplicar un 
criteri que pot no tenir un sobrecost important en relació a les obres d'urbanització i 
remodelació sense arbrat, i això dependrà de cada carrer. Així mateix, la creació de 
parcs es troba prevista en el PGOTU i es tractaria, si es donés el cas, d'un cost a 
incorporar en els projectes de nova urbanització ja previstos.

-Cost Total
(MPTES)

-Anys
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2.3.1

Reforçar la xarxa de carrers arbrats i parcs i per a vianants

Acció

Finançament

Responsabilitat 
seguimient i/o 
execució

Principis de
Sostenibilitat

Programes de
Finançament

ARB(OS) , ARB(URB)

ARB  100%

Progrés econòmic local , Justícia social i satisfacció de les 
necessitats bàsiques de la població , Manteniment de la diversitat 
biològica, la salut pública i la qualitat ambiental a nivells suficients 
per  preservar la vida i el benestar social humans, així com la flora 
i la fauna , Ritme d’emissió de contaminants inferior a la capacitat 
de l’aire, l’aigua i del sòl
per absorbir-los i processar-los
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2.3.2

Realitzar un Pla d'Accessibilitat

Acció

Termini d'execució/implantació Curt

Periodicitat -

El cost és 0 per que no inclou les hores necessàries a càrrec dels 
tècnics municipals

Descripció Continuar les gestions ja efectuades des de l'Ajuntament per poder 
realitzar un Pla d'Accessibilitat, tant pel que fa a edificis municipals 
com a la via pública.

Indicadors

Prioritat -

Línia 2. DISMINUIR LA INCIDÈNCIA DEL TRÀNSIT I IMPULSAR UNA 
MOBILITAT MÉS SOSTENIBLE

Programa 2.3 Fomentar els desplaçaments a peu i en bicicleta

Tipus d'acció Gestió Directament executable 
per l'Ajuntament

-Cost Total
(MPTES)

-Anys
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2.3.2

Realitzar un Pla d'Accessibilitat

Acció

Finançament

Responsabilitat 
seguimient i/o 
execució

Principis de
Sostenibilitat

Programes de
Finançament

DBS (GC) , ARB(URB) , ARB(OS) , ARB(MA)

DBS (GC) , ARB

S SSubvencions per a la supressió de barreres arquitectòniques per a 
entitats.

Progrés econòmic local , Justícia social i satisfacció de les 
necessitats bàsiques de la població , Manteniment de la diversitat 
biològica, la salut pública i la qualitat ambiental a nivells suficients 
per  preservar la vida i el benestar social humans, així com la flora 
i la fauna , Ritme d’emissió de contaminants inferior a la capacitat 
de l’aire, l’aigua i del sòl
per absorbir-los i processar-los
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2.3.3

Crear aparcaments per a bicicletes

Acció

Termini d'execució/implantació Curt

Periodicitat Continuada

No inclou les hores necessàries de supervisió a càrrec dels tècnics 
municipals

Descripció Crear aparcaments per a bicicletes en els indrets en els que es 
vulgui afavorir l’accés amb aquest mitjà (centres educatius, CAP, 
parcs, nuclis de serveis…).

Indicadors

Prioritat -

Línia 2. DISMINUIR LA INCIDÈNCIA DEL TRÀNSIT I IMPULSAR UNA 
MOBILITAT MÉS SOSTENIBLE

Programa 2.3 Fomentar els desplaçaments a peu i en bicicleta

Tipus d'acció Gestió Directament executable 
per l'Ajuntament

El cost indicat  correspondria a una quantitat indicativa que es podria ampliar 
posteriorment en funció de la resposta dels vilatans

0,5Cost Total
(MPTES)

-Anys
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2.3.3

Crear aparcaments per a bicicletes

Acció

Finançament

Responsabilitat 
seguimient i/o 
execució

Principis de
Sostenibilitat

Programes de
Finançament

ARB(OS) , ARB(MA)

"Programa de suport al desenvolupament d'accions programades 
als Plans d'Acció Local per a la Sostenibilitat"

Progrés econòmic local , Participació de la ciutadania i sectors 
locals en el desenvolupament sostenible local , Justícia social i 
satisfacció de les necessitats bàsiques de la població , 
Manteniment de la diversitat biològica, la salut pública i la qualitat 
ambiental a nivells suficients per  preservar la vida i el benestar 
social humans, així com la flora i la fauna , Ritme d’emissió de 
contaminants inferior a la capacitat de l’aire, l’aigua i del sòl
per absorbir-los i processar-los
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2.3.4

Promoure el desplaçament a peu i en bicicleta

Acció

Termini d'execució/implantació Mitjà

Periodicitat Anual

No inclou les hores necessàries de supervisió a càrrec dels tècnics 
municipals

Descripció Realitzar campanyes per promoure el desplaçament a peu i en 
bicicleta, de forma complementària i per reforçar les limitacions a l'ús 
del vehicle privat. Aquestes campanyes haurien d'anar associades a 
actuacions per promoure aquests tipus de desplaçaments.

Indicadors

Prioritat -

Línia 2. DISMINUIR LA INCIDÈNCIA DEL TRÀNSIT I IMPULSAR UNA 
MOBILITAT MÉS SOSTENIBLE

Programa 2.3 Fomentar els desplaçaments a peu i en bicicleta

Tipus d'acció Educació Directament executable 
per l'Ajuntament

El cost és orientatiu i s'ha indicat una certa quantitat a destinar cada any per 
realitzar les campanyes

1,2Cost Total
(MPTES)

5Anys
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2.3.4

Promoure el desplaçament a peu i en bicicleta

Acció

Finançament

Responsabilitat 
seguimient i/o 
execució

Principis de
Sostenibilitat

Programes de
Finançament

ARB(MA)

DdGI  100%

"Programa de suport al desenvolupament d'accions programades 
als Plans d'Acció Local per a la Sostenibilitat"

Progrés econòmic local , Participació de la ciutadania i sectors 
locals en el desenvolupament sostenible local , Justícia social i 
satisfacció de les necessitats bàsiques de la població , 
Manteniment de la diversitat biològica, la salut pública i la qualitat 
ambiental a nivells suficients per  preservar la vida i el benestar 
social humans, així com la flora i la fauna , Ritme d’emissió de 
contaminants inferior a la capacitat de l’aire, l’aigua i del sòl
per absorbir-los i processar-los
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2.3.5

Executar actuacions per reduir les barreres arquitectòniques i 
facilitar la mobilitat a peu en les obres d'urbanització

Acció

Termini d'execució/implantació Curt

Periodicitat Continuada

Pendent de valorar

Descripció Independentment de les propostes que en el seu moment reculli el 
Pla d'Accessibilitat, en les obres de reforma o de nova urbanització 
que vagi realitzant l'Ajuntament, incorporar mesures que afavorixin el 
desplaçament dels vianants i contribueixin a l'eliminació de les 
barreres arquitectòniques, com pot ser voreres més amples, 
baixadors a les cantonades i localització dels arbres, fanals i altres 
elements del mobiliari urbà de manera que no interfereixin el camí 
dels vianants.

Indicadors

Prioritat -

Línia 2. DISMINUIR LA INCIDÈNCIA DEL TRÀNSIT I IMPULSAR UNA 
MOBILITAT MÉS SOSTENIBLE

Programa 2.3 Fomentar els desplaçaments a peu i en bicicleta

Tipus d'acció Gestió Directament executable 
per l'Ajuntament

El cost es considera pendent de valorar perquè més aviat es tracta d'aplicar un 
criteri que pot no tenir un sobrecost important en relació a les obres d'urbanització i 
remodelació que no incorporen aquests criteris, tot i que això és un aspecte que 
dependrà de cada cas

-Cost Total
(MPTES)

-Anys
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2.3.5

Executar actuacions per reduir les barreres arquitectòniques i 
facilitar la mobilitat a peu en les obres d'urbanització

Acció

Finançament

Responsabilitat 
seguimient i/o 
execució

Principis de
Sostenibilitat

Programes de
Finançament

ARB(URB) , ARB(OS)

ARB  100%

Progrés econòmic local , Justícia social i satisfacció de les 
necessitats bàsiques de la població , Manteniment de la diversitat 
biològica, la salut pública i la qualitat ambiental a nivells suficients 
per  preservar la vida i el benestar social humans, així com la flora 
i la fauna , Ritme d’emissió de contaminants inferior a la capacitat 
de l’aire, l’aigua i del sòl
per absorbir-los i processar-los
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2.3.6

Potenciar els aparcaments de rotació

Acció

Termini d'execució/implantació Curt

Periodicitat Continuada

El cost és 0 per que no inclou les hores necessàries a càrrec dels 
tècnics municipals

Descripció Gestionar millor les zones blaves, controlant l’ocupació de les places 
i la rotació dels vehicles.Caldria exercir el control a través de 
rellotges en els vehicles. Posteriorment, quan es disposi del Pla de 
Mobilitat, que haurà de tractar específicament aquest tema, es pot 
contemplar un millor control a través d'aparells dispensadors de 
tiquets d'estacionament.

Indicadors

Prioritat ! Prioritària

Línia 2. DISMINUIR LA INCIDÈNCIA DEL TRÀNSIT I IMPULSAR UNA 
MOBILITAT MÉS SOSTENIBLE

Programa 2.3 Fomentar els desplaçaments a peu i en bicicleta

Tipus d'acció Gestió Directament executable 
per l'Ajuntament

En el cas que finalment s'instal·lessin aparells dispensadors de tiquets, aquesta 
instal·lació i la senyalització anirien a càrrec del concessionari

-Cost Total
(MPTES)

-Anys
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2.3.6

Potenciar els aparcaments de rotació

Acció

Finançament

Responsabilitat 
seguimient i/o 
execució

Principis de
Sostenibilitat

Programes de
Finançament

ARB(GOV)

Progrés econòmic local , Justícia social i satisfacció de les 
necessitats bàsiques de la població , Manteniment de la diversitat 
biològica, la salut pública i la qualitat ambiental a nivells suficients 
per  preservar la vida i el benestar social humans, així com la flora 
i la fauna , Ritme d’emissió de contaminants inferior a la capacitat 
de l’aire, l’aigua i del sòl
per absorbir-los i processar-los
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2.4.1

Impulsar tipus edificatoris que permeten la barreja d’usos

Acció

Termini d'execució/implantació Curt

Periodicitat Continuada

Sense cost

Descripció En els nous creixements residencials evitar tipologies edificatòries de 
baixa densitat que no permeten la barreja d’usos per manca de 
locals útils per a activitats de comerç o serveis, i que per aquest 
motiu incrementen les necessitats de desplaçament amb vehicle. A 
més, tenen un consum important de sòl.

Indicadors

Prioritat -

Línia 2. DISMINUIR LA INCIDÈNCIA DEL TRÀNSIT I IMPULSAR UNA 
MOBILITAT MÉS SOSTENIBLE

Programa 2.4 Impulsar formes urbanes que redueixin les necessitats de 
desplaçament

Tipus d'acció Integració de criteris de 
sostenibilitat

Directament executable 
per l'Ajuntament

-Cost Total
(MPTES)

-Anys
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2.4.1

Impulsar tipus edificatoris que permeten la barreja d’usos

Acció

Finançament

Responsabilitat 
seguimient i/o 
execució

Principis de
Sostenibilitat

Programes de
Finançament

ARB(URB)

Progrés econòmic local , Justícia social i satisfacció de les 
necessitats bàsiques de la població , Manteniment de la diversitat 
biològica, la salut pública i la qualitat ambiental a nivells suficients 
per  preservar la vida i el benestar social humans, així com la flora 
i la fauna , Ritme d’emissió de contaminants inferior a la capacitat 
de l’aire, l’aigua i del sòl
per absorbir-los i processar-los
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2.4.2

Facilitar la implantació de comerç i serveis en els sectors 
programats

Acció

Termini d'execució/implantació Curt

Periodicitat Continuada

El cost és 0 per que no inclou les hores necessàries a càrrec dels 
tècnics municipals

Descripció Estudiar les possibilitats de densificar lleugerament els sectors 
programats, equiparant-los al centre de la vila, i contemplar 
alternatives a la tipologia d’habitatge unifamiliar, de manera que es 
facilitin locals per a la implantació de comerços i serveis en aquests 
nous barris, i las densitat de població sigui suficient per permetre el 
manteniment d'aquests comerços.

Indicadors

Prioritat -

Línia 2. DISMINUIR LA INCIDÈNCIA DEL TRÀNSIT I IMPULSAR UNA 
MOBILITAT MÉS SOSTENIBLE

Programa 2.4 Impulsar formes urbanes que redueixin les necessitats de 
desplaçament

Tipus d'acció Integració de criteris de 
sostenibilitat

Directament executable 
per l'Ajuntament

-Cost Total
(MPTES)

-Anys
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2.4.2

Facilitar la implantació de comerç i serveis en els sectors 
programats

Acció

Finançament

Responsabilitat 
seguimient i/o 
execució

Principis de
Sostenibilitat

Programes de
Finançament

ARB(URB)

Progrés econòmic local , Justícia social i satisfacció de les 
necessitats bàsiques de la població , Manteniment de la diversitat 
biològica, la salut pública i la qualitat ambiental a nivells suficients 
per  preservar la vida i el benestar social humans, així com la flora 
i la fauna , Ritme d’emissió de contaminants inferior a la capacitat 
de l’aire, l’aigua i del sòl
per absorbir-los i processar-los
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2.4.3

Regular adequadament les activitats de petita indústria i tallers 
per fer-los compatibles amb l'habitatge

Acció

Termini d'execució/implantació Curt

Periodicitat Continuada

El cost és 0 per que no inclou les hores necessàries a càrrec dels 
tècnics municipals

Descripció En la zona urbana consolidada afavorir la compatibilitat entre 
habitatges, petita indústria i tallers no molestos, regulant 
adequadament aquestes activitats per no forçar la seva sortida del 
nucli, mitjançant una ordenança complementària a la normativa del 
PGOTU, de manera que es reforci la barreja d'usos dins la vila i es 
redueixin les necessitats de desplaçament motoritzat.

Indicadors

Prioritat -

Línia 2. DISMINUIR LA INCIDÈNCIA DEL TRÀNSIT I IMPULSAR UNA 
MOBILITAT MÉS SOSTENIBLE

Programa 2.4 Impulsar formes urbanes que redueixin les necessitats de 
desplaçament

Tipus d'acció Normativa Directament executable 
per l'Ajuntament

-Cost Total
(MPTES)

-Anys
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2.4.3

Regular adequadament les activitats de petita indústria i tallers 
per fer-los compatibles amb l'habitatge

Acció

Finançament

Responsabilitat 
seguimient i/o 
execució

Principis de
Sostenibilitat

Programes de
Finançament

ARB(URB)

Progrés econòmic local , Justícia social i satisfacció de les 
necessitats bàsiques de la població , Manteniment de la diversitat 
biològica, la salut pública i la qualitat ambiental a nivells suficients 
per  preservar la vida i el benestar social humans, així com la flora 
i la fauna , Ritme d’emissió de contaminants inferior a la capacitat 
de l’aire, l’aigua i del sòl
per absorbir-los i processar-los
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2.5.1

Realitzar campanyes per promoure bons hàbits en la mobilitat

Acció

Termini d'execució/implantació Curt

Periodicitat Continuada

No inclou les hores necessàries de supervisió a càrrec dels tècnics 
municipals

Descripció Realitzar campanyes per promoure els bons hàbits en la mobilitat, 
com són: l’ús del transport públic, l’ús compartit del vehicle entre 
diverses persones, les revisions periòdiques del vehicle per disminuir 
l’emissió de fums i sorolls, el respecte per als vianants, el foment 
dels desplaçaments a peu i en bicicleta, etc. Aquestes campanyes 
haurien de realitzar-se en relació a actuacions de canvi en la 
mobilitat i alguns aspectes poden reforçar-se en relació a la 
promoció d'hàbits més saludables

Indicadors

Prioritat -

Línia 2. DISMINUIR LA INCIDÈNCIA DEL TRÀNSIT I IMPULSAR UNA 
MOBILITAT MÉS SOSTENIBLE

Programa 2.5 Promoure bons hàbits en la mobilitat

Tipus d'acció Educació Directament executable 
per l'Ajuntament

A títol orientatiu s'ha assignat una quantitat anual a aquestes campanyes

2,2Cost Total
(MPTES)

10Anys
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2.5.1

Realitzar campanyes per promoure bons hàbits en la mobilitat

Acció

Finançament

Responsabilitat 
seguimient i/o 
execució

Principis de
Sostenibilitat

Programes de
Finançament

ARB(SP) , ARB(MA) , ASEL , ARB(TUR) , ARB(MA) , ARB(JOV) , 
ARB(ENS) , ARB(GOV)

ASEL  50% , ARB  50%
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2.5.2

Realitzar educació vial a les escoles

Acció

Termini d'execució/implantació Curt

Periodicitat Continuada

El cost és 0 per que no inclou les hores necessàries a càrrec dels 
tècnics municipals

Descripció Continuar les activitats d'educació vial a les escoles que ha estat 
exercint la Policia Local, introduint aquells temes que siguin d'interès 
específic del municipi i d'acord amb les actuacions que es vagin 
portant endavant per assolir una mobilitat més sostenible.

Indicadors

Prioritat -

Línia 2. DISMINUIR LA INCIDÈNCIA DEL TRÀNSIT I IMPULSAR UNA 
MOBILITAT MÉS SOSTENIBLE

Programa 2.5 Promoure bons hàbits en la mobilitat

Tipus d'acció Educació Directament executable 
per l'Ajuntament

-Cost Total
(MPTES)

-Anys
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2.5.2

Realitzar educació vial a les escoles

Acció

Finançament

Responsabilitat 
seguimient i/o 
execució

Principis de
Sostenibilitat

Programes de
Finançament

ARB(GOV)

Progrés econòmic local , Participació de la ciutadania i sectors 
locals en el desenvolupament sostenible local , Justícia social i 
satisfacció de les necessitats bàsiques de la població , 
Manteniment de la diversitat biològica, la salut pública i la qualitat 
ambiental a nivells suficients per  preservar la vida i el benestar 
social humans, així com la flora i la fauna , Ritme d’emissió de 
contaminants inferior a la capacitat de l’aire, l’aigua i del sòl
per absorbir-los i processar-los
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2.5.3

Realitzar actuacions sensibilitzadores i de control adreçades als 
alumnes d'ensenyament secundari

Acció

Termini d'execució/implantació Mitjà

Periodicitat Continuada

No inclou les hores necessàries de supervisió a càrrec dels tècnics 
municipals

Descripció Preparar un programa d'informació, sensibilització i control, sobre el 
soroll i la disciplina viària, específicament adreçat als alumnes de 
l'Institut de Batxillerat. Aquest programa, a més d'educatiu, hauria 
d'incloure actuacions de control efectiu que serveixin per reduir les 
emissions de soroll dels ciclomotors i millorar la disciplina viària.

Indicadors

Prioritat -

Línia 2. DISMINUIR LA INCIDÈNCIA DEL TRÀNSIT I IMPULSAR UNA 
MOBILITAT MÉS SOSTENIBLE

Programa 2.5 Promoure bons hàbits en la mobilitat

Tipus d'acció Educació Directament executable 
per l'Ajuntament

La despesa prevista seria la de dissenyar el programa adreçat específicament a 
alumnes de l'Institut de Batxillerat

0,5Cost Total
(MPTES)

-Anys
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2.5.3

Realitzar actuacions sensibilitzadores i de control adreçades als 
alumnes d'ensenyament secundari

Acció

Finançament

Responsabilitat 
seguimient i/o 
execució

Principis de
Sostenibilitat

Programes de
Finançament

ARB(GOV) , ARB(ENS)

ARB  100%

Progrés econòmic local , Participació de la ciutadania i sectors 
locals en el desenvolupament sostenible local , Justícia social i 
satisfacció de les necessitats bàsiques de la població , 
Manteniment de la diversitat biològica, la salut pública i la qualitat 
ambiental a nivells suficients per  preservar la vida i el benestar 
social humans, així com la flora i la fauna , Ritme d’emissió de 
contaminants inferior a la capacitat de l’aire, l’aigua i del sòl
per absorbir-los i processar-los

Pla d'Acció Local per a la Sostenibilitat d'Arbúcies. MINUARTIA, Estudis Ambientals. 2001 

 276 Document II. Pla d'Acció Local per a la Sostenibilitat



2.6.1

Modificar les característiques i regulació del trànsit en alguns 
vials per reduir els nivells de soroll

Acció

Termini d'execució/implantació Mitjà

Periodicitat -

El cost és 0 per que no inclou les hores necessàries a càrrec dels 
tècnics municipals

Descripció Identificar carrers que per la seva tipologia puguin generar 
problemes de soroll i estudiar en cada cas concret l’adopció de 
mesures per reduir-lo (limitar la circulació, canviar paviments, limitar 
la velocitat, eixamplar voreres…), i en concret estudiar els següents 
vials:

- Carrer Jacint Verdaguer
- Carrer Francesc Camprodon
- Carrer Germana Assumpta
- Carrer de l’Estenedor
- Passeig Mossèn Antoni Serres
- Carrer Doctor Geli
- Carrer Magnes
- Carrer de la Pietat

Indicadors

Prioritat ! Prioritària

Línia 2. DISMINUIR LA INCIDÈNCIA DEL TRÀNSIT I IMPULSAR UNA 
MOBILITAT MÉS SOSTENIBLE

Programa 2.6 Disminuir el soroll originat pel trànsit

Tipus d'acció Gestió Directament executable 
per l'Ajuntament

-Cost Total
(MPTES)

-Anys
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2.6.1

Modificar les característiques i regulació del trànsit en alguns 
vials per reduir els nivells de soroll

Acció

Finançament

Responsabilitat 
seguimient i/o 
execució

Principis de
Sostenibilitat

Programes de
Finançament

DGQA (DMA) , ARB(OS) , ARB(MA)

Progrés econòmic local , Justícia social i satisfacció de les 
necessitats bàsiques de la població , Manteniment de la diversitat 
biològica, la salut pública i la qualitat ambiental a nivells suficients 
per  preservar la vida i el benestar social humans, així com la flora 
i la fauna , Ritme d’emissió de contaminants inferior a la capacitat 
de l’aire, l’aigua i del sòl
per absorbir-los i processar-los
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2.6.2

Realitzar campanyes de control del soroll generat pels vehicles

Acció

Termini d'execució/implantació Curt

Periodicitat Anual

No inclou les hores necessàries de supervisió a càrrec dels tècnics 
municipals

Descripció Establir un pla periòdic de control del soroll generat pels vehicles 
amb motor, especialment el de les motocicletes, associant-lo a 
campanyes informatives i sensibilitzadores adreçades als 
conductors. En concret, lliurar als ciclomotors que es matriculin a 
Arbúcies un full informatiu sobre la necessitat que els vehicles es 
presentin a la ITV i de mantenir el vehicle en condicions pel que fa a 
emissions sonores, indicant les eines legals que la Policia Local pot 
utilitzar per controlar i sancionar els incumpliments en aquest tema.

Indicadors

Prioritat ! Prioritària

Línia 2. DISMINUIR LA INCIDÈNCIA DEL TRÀNSIT I IMPULSAR UNA 
MOBILITAT MÉS SOSTENIBLE

Programa 2.6 Disminuir el soroll originat pel trànsit

Tipus d'acció Gestió Directament executable 
per l'Ajuntament

El cost indicat correspon a l'edició inicial dels fulls informatius i a la despesa que 
podria comportar l'adquisió d'aparells de mesura. La resta s'ha d'incorporar a les 
tasques quotidianes de control de la Policia Municipal

0,5Cost Total
(MPTES)

-Anys
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2.6.2

Realitzar campanyes de control del soroll generat pels vehicles

Acció

Finançament

Responsabilitat 
seguimient i/o 
execució

Principis de
Sostenibilitat

Programes de
Finançament

ARB(GOV)

ARB  100%

Pla d'Acció Local per a la Sostenibilitat d'Arbúcies. MINUARTIA, Estudis Ambientals. 2001 

 280 Document II. Pla d'Acció Local per a la Sostenibilitat



2.6.3

Limitar la velocitat de circulació dels vehicles al centre

Acció

Termini d'execució/implantació Mitjà

Periodicitat -

* Pendent de valorar

Descripció Limitar la velocitat de circulació dels vehicles en els carrers del 
centre que presenten tipologia en U o en L, mitjançant senyalització 
o obstacles físics, i eixamplaments de voreres, amb la finalitat de 
reduir el soroll provocat pel trànsit.

Indicadors

Prioritat -

Línia 2. DISMINUIR LA INCIDÈNCIA DEL TRÀNSIT I IMPULSAR UNA 
MOBILITAT MÉS SOSTENIBLE

Programa 2.6 Disminuir el soroll originat pel trànsit

Tipus d'acció Gestió Directament executable 
per l'Ajuntament

El cost s'indica com a pendent de valorar ja que correspondria a la senyalització o 
algun obstacle físic que es volgués instal·lar per reduir la velocitat, i cal determinar 
primerament el nombre de carrers i el tipus de mesura més adequada a adoptar en 
cada cas

-Cost Total
(MPTES)

-Anys
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2.6.3

Limitar la velocitat de circulació dels vehicles al centre

Acció

Finançament

Responsabilitat 
seguimient i/o 
execució

Principis de
Sostenibilitat

Programes de
Finançament

ARB(OS) , ARB(GOV)

ARB  100%

Progrés econòmic local , Justícia social i satisfacció de les 
necessitats bàsiques de la població , Manteniment de la diversitat 
biològica, la salut pública i la qualitat ambiental a nivells suficients 
per  preservar la vida i el benestar social humans, així com la flora 
i la fauna , Ritme d’emissió de contaminants inferior a la capacitat 
de l’aire, l’aigua i del sòl
per absorbir-los i processar-los
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2.6.4

Fer efectiva l'aplicació de l'Ordenança de sorolls i vibracions i 
del cadastre acústic

Acció

Termini d'execució/implantació Mitjà

Periodicitat Continuada

Sense cost

Descripció Aprovar pel Ple de l'Ajuntament el cadastre acústic un cop estigui 
finalitzat i aplicar l'Ordenança municipal de sorolls i vibracions 
d'acord amb la zonificació establerta pel cadastre

Indicadors

Prioritat -

Línia 2. DISMINUIR LA INCIDÈNCIA DEL TRÀNSIT I IMPULSAR UNA 
MOBILITAT MÉS SOSTENIBLE

Programa 2.6 Disminuir el soroll originat pel trànsit

Tipus d'acció Normativa Directament executable 
per l'Ajuntament

-Cost Total
(MPTES)

-Anys
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2.6.4

Fer efectiva l'aplicació de l'Ordenança de sorolls i vibracions i 
del cadastre acústic

Acció

Finançament

Responsabilitat 
seguimient i/o 
execució

Principis de
Sostenibilitat

Programes de
Finançament

DMA (GC) , ARB(GOV) , ARB(MA)

Progrés econòmic local , Justícia social i satisfacció de les 
necessitats bàsiques de la població , Manteniment de la diversitat 
biològica, la salut pública i la qualitat ambiental a nivells suficients 
per  preservar la vida i el benestar social humans, així com la flora 
i la fauna , Ritme d’emissió de contaminants inferior a la capacitat 
de l’aire, l’aigua i del sòl
per absorbir-los i processar-los
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2.7.1

Realitzar un seguiment dels accidents de trànsit al llarg de l’any

Acció

Termini d'execució/implantació Curt

Periodicitat -

No inclou les hores necessàries de supervisió a càrrec dels tècnics 
municipals

Descripció Dotar la Policia Local dels mitjans tècnics i informàtics necessaris 
per realitzar un seguiment dels accidents de trànsit i estudiar-ne 
l’evolució, la importància i les causes, així com un seguiment de 
l'existència de punts negres.

Indicadors

Prioritat ! Prioritària

Línia 2. DISMINUIR LA INCIDÈNCIA DEL TRÀNSIT I IMPULSAR UNA 
MOBILITAT MÉS SOSTENIBLE

Programa 2.7 Prevenir els accidents de trànsit

Tipus d'acció Gestió Directament executable 
per l'Ajuntament

En el cost s'ha considerat la dotació d'equipament informàtic i l'elaboració d'un 
programa que permeti fer el seguiment

0,5Cost Total
(MPTES)

-Anys
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2.7.1

Realitzar un seguiment dels accidents de trànsit al llarg de l’any

Acció

Finançament

Responsabilitat 
seguimient i/o 
execució

Principis de
Sostenibilitat

Programes de
Finançament

ARB(GOV)

ARB  100%

Progrés econòmic local , Justícia social i satisfacció de les 
necessitats bàsiques de la població , Manteniment de la diversitat 
biològica, la salut pública i la qualitat ambiental a nivells suficients 
per  preservar la vida i el benestar social humans, així com la flora 
i la fauna
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2.7.2

Millora dels trams de carretera que presentin elevada 
accidentalitat

Acció

Termini d'execució/implantació Mitjà

Periodicitat -

El cost és 0 per que no inclou les hores necessàries a càrrec dels 
tècnics municipals

Descripció Sol·licitar a la D. G. de Carreteres la millora dels tram de carretera 
que presentin elevada accidentalitat, per fer-los més segurs, com pot 
ser el cas del revolt de la Creu Roja a la carretera d'Hostalric.

Indicadors

Prioritat ! Prioritària

Línia 2. DISMINUIR LA INCIDÈNCIA DEL TRÀNSIT I IMPULSAR UNA 
MOBILITAT MÉS SOSTENIBLE

Programa 2.7 Prevenir els accidents de trànsit

Tipus d'acció Gestió Directament executable 
per l'Ajuntament

-Cost Total
(MPTES)

-Anys
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2.7.2

Millora dels trams de carretera que presentin elevada 
accidentalitat

Acció

Finançament

Responsabilitat 
seguimient i/o 
execució

Principis de
Sostenibilitat

Programes de
Finançament

DGC (GC) , ARB(MA) , ARB(GOV)

Progrés econòmic local , Justícia social i satisfacció de les 
necessitats bàsiques de la població , Manteniment de la diversitat 
biològica, la salut pública i la qualitat ambiental a nivells suficients 
per  preservar la vida i el benestar social humans, així com la flora 
i la fauna
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2.7.3

Millorar la seguretat per als vianants en el revolt de la Galzerana

Acció

Termini d'execució/implantació Mitjà

Periodicitat -

* Pendent de valorar

Descripció Modificar el tractament viari al revolt de la Galzerana per millorar la 
seguretat dels vianants que hi passen, fent fàcilment practicables i 
segures ambdues vores així com el pas de l'una a l'altra

Indicadors

Prioritat ! Prioritària

Línia 2. DISMINUIR LA INCIDÈNCIA DEL TRÀNSIT I IMPULSAR UNA 
MOBILITAT MÉS SOSTENIBLE

Programa 2.7 Prevenir els accidents de trànsit

Tipus d'acció Inversions Directament executable 
per l'Ajuntament

El cost es considera pendent de valorar perquè haurà de ser determinat en el 
projecte que redacti l'arquitecte o l'aparellador municipal

-Cost Total
(MPTES)

-Anys
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2.7.3

Millorar la seguretat per als vianants en el revolt de la Galzerana

Acció

Finançament

Responsabilitat 
seguimient i/o 
execució

Principis de
Sostenibilitat

Programes de
Finançament

ARB(URB)

ARB  100%

Progrés econòmic local , Justícia social i satisfacció de les 
necessitats bàsiques de la població , Manteniment de la diversitat 
biològica, la salut pública i la qualitat ambiental a nivells suficients 
per  preservar la vida i el benestar social humans, així com la flora 
i la fauna
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2.7.4

Millorar la seguretat dels vianants en els passos de zebra

Acció

Termini d'execució/implantació Curt

Periodicitat -

* Pendent de valorar

Descripció Aixecar sobre el nivell de la calçada els passos de zebra per garantir 
que es respecten per part dels conductors, senyalitzar-los 
adequadament i eliminar els obstacles que dificulten la visió del pas 
per part del conductor

Indicadors

Prioritat ! Prioritària

Línia 2. DISMINUIR LA INCIDÈNCIA DEL TRÀNSIT I IMPULSAR UNA 
MOBILITAT MÉS SOSTENIBLE

Programa 2.7 Prevenir els accidents de trànsit

Tipus d'acció Inversions Directament executable 
per l'Ajuntament

El cost es considera pendent de valorar perquè la Policia Municipal ha d'indicar 
quins són els passos problemàtics i proposar les mesures adients i a partir d'aquí 
l'aparellador municipal ha de redactar el projecte del tractament a cada punt

-Cost Total
(MPTES)

-Anys
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2.7.4

Millorar la seguretat dels vianants en els passos de zebra

Acció

Finançament

Responsabilitat 
seguimient i/o 
execució

Principis de
Sostenibilitat

Programes de
Finançament

ARB(GOV) , ARB(OS)

ARB  100%

Progrés econòmic local , Justícia social i satisfacció de les 
necessitats bàsiques de la població , Manteniment de la diversitat 
biològica, la salut pública i la qualitat ambiental a nivells suficients 
per  preservar la vida i el benestar social humans, així com la flora 
i la fauna
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2.7.5

Reduir la velocitat excessiva dels vehicles dins el nucli urbà

Acció

Termini d'execució/implantació Curt

Periodicitat Continuada

Pendent de valorar

Descripció Realitzar campanyes periòdiques de control de la velocitat dels 
vehicles i, en els indrets que es detectin com a més problemàtics, 
posar elements a la calçada per obligar a la reducció de la mateixa

Indicadors

Prioritat ! Prioritària

Línia 2. DISMINUIR LA INCIDÈNCIA DEL TRÀNSIT I IMPULSAR UNA 
MOBILITAT MÉS SOSTENIBLE

Programa 2.7 Prevenir els accidents de trànsit

Tipus d'acció Gestió Directament executable 
per l'Ajuntament

Inicialment cal establir quins són els punts problemàtics i les seves 
característiques, per part de la Policia Municipal. Posteriorment decidir el 
tractament de cada un d'ells i en funció d'això es podrà definir el cost

-Cost Total
(MPTES)

-Anys
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2.7.5

Reduir la velocitat excessiva dels vehicles dins el nucli urbà

Acció

Finançament

Responsabilitat 
seguimient i/o 
execució

Principis de
Sostenibilitat

Programes de
Finançament

ARB(OS) , ARB(GOV)

ARB  100%

Progrés econòmic local , Participació de la ciutadania i sectors 
locals en el desenvolupament sostenible local , Justícia social i 
satisfacció de les necessitats bàsiques de la població , 
Manteniment de la diversitat biològica, la salut pública i la qualitat 
ambiental a nivells suficients per  preservar la vida i el benestar 
social humans, així com la flora i la fauna
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2.7.6

Eliminar el punt de risc d'accidents a l'entrada del polígon 
industrial Torres Pujals

Acció

Termini d'execució/implantació Mitjà

Periodicitat -

El cost és 0 per que no inclou les hores necessàries a càrrec dels 
tècnics municipals

Descripció Sol·licitar a la D.G. de Carreteres la modificació del tram de la 
carretera GI-550 a l'entrada del polígon industrial amb la finalitat 
d'evitar el gir a l'esquerra dels vehicles que vulguin accedir al poligon

Indicadors

Prioritat ! Prioritària

Línia 2. DISMINUIR LA INCIDÈNCIA DEL TRÀNSIT I IMPULSAR UNA 
MOBILITAT MÉS SOSTENIBLE

Programa 2.7 Prevenir els accidents de trànsit

Tipus d'acció Gestió Directament executable 
per l'Ajuntament

-Cost Total
(MPTES)

-Anys
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2.7.6

Eliminar el punt de risc d'accidents a l'entrada del polígon 
industrial Torres Pujals

Acció

Finançament

Responsabilitat 
seguimient i/o 
execució

Principis de
Sostenibilitat

Programes de
Finançament

DGC (GC) , ARB(GOV) , ARB(MA)

Progrés econòmic local , Justícia social i satisfacció de les 
necessitats bàsiques de la població , Manteniment de la diversitat 
biològica, la salut pública i la qualitat ambiental a nivells suficients 
per  preservar la vida i el benestar social humans, així com la flora 
i la fauna
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3.1.1

Incentivar el control i la reducció dels consums d’aigua per a ús 
agrícola

Acció

Termini d'execució/implantació Mitjà

Periodicitat Continuada

No inclou les hores necessàries de supervisió a càrrec dels tècnics 
municipals

Descripció Fomentar que les comunitats de regants apliquin sistemes de 
reducció de consums d'aigua amb l'aplicació de diferents mesures 
correctores com ara:
- Evitar pèrdues en el  transport de l’aigua de reg impermeabilitzant 
els canals de reg.
- Substitució dels sistemes actuals de reg per inundació per d’altres 
més eficients com ara el degoteig. Per poder-lo aplicar caldria la 
instal·lació de petites basses de retenció que podrien ser utilitzades 
per diferents regants.
- Ajustar les captacions a la demanda d’aigua dels regants disminuint
al màxim la captació de les rieres.
- Control dels consums amb la instal·lació de comptadors i aplicació 
de tarifes progressives segons el consum d'aigua per hectàrea de 
regadiu

Indicadors

Prioritat -

Línia 3.  DISMINUIR EL CONSUM D'AIGUA I MILLORAR EL 
SANEJAMENT DE LES AIGÜES RESIDUALS

Programa 3.1 Reduir el consum i millorar la gestió de l’aigua dels diferents 
sectors d’activitat

Tipus d'acció Inversions Directament executable 
per l'Ajuntament

La principal actuació a realitzar és la de impermeabilitzar els ls canals de reg i 
evitar les pèrdues d'aigua durant el transport

20,0Cost Total
(MPTES)

5Anys

Indicador 19:  QUALITAT DE L'AIGUA DE LA RIERA 
D'ARBÚCIES
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3.1.1

Incentivar el control i la reducció dels consums d’aigua per a ús 
agrícola

Acció

Finançament

Responsabilitat 
seguimient i/o 
execució

Principis de
Sostenibilitat

Programes de
Finançament

ACA , ARB(MA) , CCRR

CCRR  90% , ACA  10%

Ritme de consum de recursos materials, hídrics i energètics 
renovables inferior a la capacitat dels sistemes naturals per 
reposar-los
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3.1.2

Elaborar un estudi detallat de consums i recursos d’aigua de la 
conca de la riera d’Arbúcies

Acció

Termini d'execució/implantació Mitjà

Periodicitat -

Descripció Realitzar un estudi detallat de les concessions i dels recursos 
disponibles i elaborar un programa de reducció de consums i de 
prevenció de la contaminació de les aigües, sobretot en el sector 
agrícola i en algunes activitats industrials. Aquest estudi hauria de 
servir per establir perímetres de protecció de la recàrrega de 
l’aqüífer, per legalitzar concessions, establir criteris per a 
l’atorgament de noves concessions o bé de llicències d'activitat que 
requereixin un determinat volum d'aigua. 
Mentre aquesta informació no estigui disponible  cal aplicar una 
moratòria temporal destinada a evitar la implantació i/o ampliacions 
d’activitats amb elevats consums d’aigua (sobretot plantes 
envasadores d'aigua)

Indicadors

Prioritat ! Prioritària

Línia 3.  DISMINUIR EL CONSUM D'AIGUA I MILLORAR EL 
SANEJAMENT DE LES AIGÜES RESIDUALS

Programa 3.1 Reduir el consum i millorar la gestió de l’aigua dels diferents 
sectors d’activitat

Tipus d'acció Estudis Directament executable 
per l'Ajuntament

Només s'ha estimat el cost de realització de l'estudi

5,0Cost Total
(MPTES)

-Anys

Indicador 19:  QUALITAT DE L'AIGUA DE LA RIERA 
D'ARBÚCIES
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3.1.2

Elaborar un estudi detallat de consums i recursos d’aigua de la 
conca de la riera d’Arbúcies

Acció

Finançament

Responsabilitat 
seguimient i/o 
execució

Principis de
Sostenibilitat

Programes de
Finançament

ARB(MA) , CCRR , ACA

ACA

Ritme de consum de recursos materials, hídrics i energètics 
renovables inferior a la capacitat dels sistemes naturals per 
reposar-los
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3.1.3

Reduir els consum  domèstic d'aigua amb campanyes de 
sensibilització

Acció

Termini d'execució/implantació Curt

Periodicitat

No inclou les hores necessàries de supervisió a càrrec dels tècnics 
municipals

Descripció Iniciar una campanya de sensibilització ciutadana destinada a la 
reducció d'aigua d'ús domèstic, amb la difusió de les principals 
accions que poden generar aquest estalvi (funcionament de 
rentadores i rentaplats amb la màxima capacitat, mesures d'estalvi 
d'aigua sanitaria, etc.). Es pot incentivar la participació ciutadana fent
públics els percentatges d'estalvi produïts.

Indicadors

Prioritat

Línia 3.  DISMINUIR EL CONSUM D'AIGUA I MILLORAR EL 
SANEJAMENT DE LES AIGÜES RESIDUALS

Programa 3.1 Reduir el consum i millorar la gestió de l’aigua dels diferents 
sectors d’activitat

Tipus d'acció Educació Directament executable 
per l'Ajuntament

En el cost s'ha contemplat l'edició de material divulgatiu

1,5Cost Total
(MPTES)

-Anys

Indicador 16:  CONSUM D'AIGUA D'ÚS DOMÈSTIC
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3.1.3

Reduir els consum  domèstic d'aigua amb campanyes de 
sensibilització

Acció

Finançament

Responsabilitat 
seguimient i/o 
execució

Principis de
Sostenibilitat

Programes de
Finançament

Comp.Submin. d'aigua , ARB

Comp.Submin. d'aigua , ARB

Ritme de consum de recursos materials, hídrics i energètics 
renovables inferior a la capacitat dels sistemes naturals per 
reposar-los
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3.1.4

Millorar la gestió de l’aigua de les xarxes d’abastament

Acció

Termini d'execució/implantació Mitjà

Periodicitat

Pendent de valorar

Descripció Fomentar la millora de la gestió de les xarxes d’abastament del nucli 
urbà amb l'aplicació de les següents actuacions:
- Potenciar la gestió unificada de les xarxes existents i augmentar la 
seva interconnexió
- Controlar i minimitzar les pèrdues de la xarxa amb la instal·lació de 
comptadors sectorials
- Implantar un sistema d’avís als abonats amb elevats consums per 
incentivar mesures d'estalvi
- Augmentar la capacitat d’emmagatzematge amb la instal:lació d'un 
nou dipòsit 
- Millorar el sistema de les captacions d'aigua superficial per 
disminuir la terbolesa de l'aigua en èpoques de pluja
- Eliminar progressivament les escomeses de plom
- Ampliar la cobertura d’hidrants al nucli urbà i al polígon industrial 
Torres i Pujals.

Indicadors

Prioritat ! Prioritària

Línia 3.  DISMINUIR EL CONSUM D'AIGUA I MILLORAR EL 
SANEJAMENT DE LES AIGÜES RESIDUALS

Programa 3.1 Reduir el consum i millorar la gestió de l’aigua dels diferents 
sectors d’activitat

Tipus d'acció Gestió Directament executable 
per l'Ajuntament

Cal realitzar una estimació detallada de l'abast de les actuacions per determinar el 
seu cost

-Cost Total
(MPTES)

-Anys

Indicador 16:  CONSUM D'AIGUA D'ÚS DOMÈSTIC
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3.1.4

Millorar la gestió de l’aigua de les xarxes d’abastament

Acció

Finançament

Responsabilitat 
seguimient i/o 
execució

Principis de
Sostenibilitat

Programes de
Finançament

ACA , ARB(OS) , Comp.Submin. d'aigua

Comp.Submin. d'aigua  0% , ARB(OS)  0% , ACA  0%

Ritme de consum de recursos materials, hídrics i energètics 
renovables inferior a la capacitat dels sistemes naturals per 
reposar-los
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3.1.5

Millorar la gestió de l’aigua de subministrament a les 
urbanitzacions del municipi

Acció

Termini d'execució/implantació Curt

Periodicitat Continuada

Descripció Fomentar l’aplicació de mesures correctores per donar compliment 
als requisits de la normativa tècnico-sanitària (controls de qualitat, 
manteniment de registres, cloració adequada, etc.) a totes les xarxes 
de distribució de les urbanitzacions.

Indicadors

Prioritat -

Línia 3.  DISMINUIR EL CONSUM D'AIGUA I MILLORAR EL 
SANEJAMENT DE LES AIGÜES RESIDUALS

Programa 3.1 Reduir el consum i millorar la gestió de l’aigua dels diferents 
sectors d’activitat

Tipus d'acció Normativa Directament executable 
per l'Ajuntament

El cost és zero perque només es tracta de millorar  la gestió de la xarxa per part de 
les companyies subministradores per donar compliment a la normativa tècnico-
sanitària

-Cost Total
(MPTES)

-Anys

Indicador 16:  CONSUM D'AIGUA D'ÚS DOMÈSTIC
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3.1.5

Millorar la gestió de l’aigua de subministrament a les 
urbanitzacions del municipi

Acció

Finançament

Responsabilitat 
seguimient i/o 
execució

Principis de
Sostenibilitat

Programes de
Finançament

DSSS (GC) , Comp.Submin. d'aigua

Justícia social i satisfacció de les necessitats bàsiques de la 
població
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3.1.6

Integrar mesures d’estalvi d’aigua en els nous projectes i en les 
reformes municipals.

Acció

Termini d'execució/implantació Curt

Periodicitat Continuada

El cost és 0 per que no inclou les hores necessàries a càrrec dels 
tècnics municipals

Descripció Considerar l’estalvi d’aigua com un element important en la 
realització de nous projectes i en les remodelacions dels edificis 
municipals

Indicadors

Prioritat -

Línia 3.  DISMINUIR EL CONSUM D'AIGUA I MILLORAR EL 
SANEJAMENT DE LES AIGÜES RESIDUALS

Programa 3.1 Reduir el consum i millorar la gestió de l’aigua dels diferents 
sectors d’activitat

Tipus d'acció Integració de criteris de 
sostenibilitat

Directament executable 
per l'Ajuntament

-Cost Total
(MPTES)

-Anys
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3.1.6

Integrar mesures d’estalvi d’aigua en els nous projectes i en les 
reformes municipals.

Acció

Finançament

Responsabilitat 
seguimient i/o 
execució

Principis de
Sostenibilitat

Programes de
Finançament

ARB

Ritme de consum de recursos materials, hídrics i energètics 
renovables inferior a la capacitat dels sistemes naturals per 
reposar-los
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3.1.7

Fomentar la recollida d'aigües pluvials en les cases unifamiliars

Acció

Termini d'execució/implantació Curt

Periodicitat -

El cost és 0 per que no inclou les hores necessàries a càrrec dels 
tècnics municipals

Descripció Promoure la inclusió en el projecte de qualsevol obra nova de casa 
unifamiliar del municipi d'un dipòsit per a la recollida d'aigües 
pluvials, que via ordenança municipal vinculi la dimensió del jardí 
amb la mida del dipòsit

Indicadors

Prioritat -

Línia 3.  DISMINUIR EL CONSUM D'AIGUA I MILLORAR EL 
SANEJAMENT DE LES AIGÜES RESIDUALS

Programa 3.1 Reduir el consum i millorar la gestió de l’aigua dels diferents 
sectors d’activitat

Tipus d'acció Normativa Directament executable 
per l'Ajuntament

-Cost Total
(MPTES)

-Anys

Indicador 16:  CONSUM D'AIGUA D'ÚS DOMÈSTIC
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3.1.7

Fomentar la recollida d'aigües pluvials en les cases unifamiliars

Acció

Finançament

Responsabilitat 
seguimient i/o 
execució

Principis de
Sostenibilitat

Programes de
Finançament

ARB

ARB

Ritme de consum de recursos materials, hídrics i energètics 
renovables inferior a la capacitat dels sistemes naturals per 
reposar-los
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3.2.1

Fomentar la connexió de les aigües residuals de les indústries 
del polígon industrial Torres i Pujals a la xarxa de clavegueram.

Acció

Termini d'execució/implantació Mitjà

Periodicitat -

Descripció Millorar el tractament de les aigües residuals del polígon industrial 
Torres-Pujals fomentant la seva connexió al sistema de sanejament. 
Es tracta d'allargar l'actual col·lector interceptor que arriba fins a 
l'empresa BEULAS SA fins al final del polígon i construir els 
claveguerons de connexió.

Indicadors

Prioritat -

Línia 3.  DISMINUIR EL CONSUM D'AIGUA I MILLORAR EL 
SANEJAMENT DE LES AIGÜES RESIDUALS

Programa 3.2 Millorar el sanejament de l’aigua

Tipus d'acció Inversions Directament executable 
per l'Ajuntament

El cost estimat fa referència a allargar el col·lector uns 200 m i a connectar les 
aigües residuals de les indústries

8,0Cost Total
(MPTES)

-Anys

Indicador 18:  SANEJAMENT DE LES AIGÜES RESIDUALS
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3.2.1

Fomentar la connexió de les aigües residuals de les indústries 
del polígon industrial Torres i Pujals a la xarxa de clavegueram.

Acció

Finançament

Responsabilitat 
seguimient i/o 
execució

Principis de
Sostenibilitat

Programes de
Finançament

ACA , ARB , Junta Comp. polígon

ACA , Junta Comp. polígon

Ritme d’emissió de contaminants inferior a la capacitat de l’aire, 
l’aigua i del sòl
per absorbir-los i processar-los
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3.2.2

Ampliar el control dels abocaments d’aigües residuals 
industrials a la llera pública i a la xarxa de clavegueram.

Acció

Termini d'execució/implantació Curt

Periodicitat Continuada

Descripció Sol·licitar a l'Agència catalana de l'Aigua un increment les 
inspeccions dels abocaments d’aigües residuals industrials tant a 
llera pública com a la xarxa de clavegueram, i aplicar mesures 
correctores a les indústries que presentin elevada càrrega 
contaminant de les seves aigües.

Indicadors

Prioritat ! Prioritària

Línia 3.  DISMINUIR EL CONSUM D'AIGUA I MILLORAR EL 
SANEJAMENT DE LES AIGÜES RESIDUALS

Programa 3.2 Millorar el sanejament de l’aigua

Tipus d'acció Normativa Directament executable 
per l'Ajuntament

S'ha considerat un mínim de 15 inspeccions anuals, per un període de 5 anys, a 
partir del qual caldrà revisar el nombre d'inspeccions a realitzar

3,6Cost Total
(MPTES)

5Anys

Indicador 18:  SANEJAMENT DE LES AIGÜES RESIDUALS
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3.2.2

Ampliar el control dels abocaments d’aigües residuals 
industrials a la llera pública i a la xarxa de clavegueram.

Acció

Finançament

Responsabilitat 
seguimient i/o 
execució

Principis de
Sostenibilitat

Programes de
Finançament

ARB , ACA

ACA  100%

Ritme d’emissió de contaminants inferior a la capacitat de l’aire, 
l’aigua i del sòl
per absorbir-los i processar-los
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3.2.3

Elaborar una cartografia actualitzada de la xarxa de clavegueram.

Acció

Termini d'execució/implantació Curt

Periodicitat -

No inclou les hores necessàries de supervisió a càrrec dels tècnics 
municipals

Descripció Realitzar una cartografia detallada de la xarxa de clavegueram per 
facilitar el seu arranjament i manteniment. Es tracta de determinar la 
localització precisa de la xarxa de clavegueram i del seu estat de 
conservació.

Indicadors

Prioritat -

Línia 3.  DISMINUIR EL CONSUM D'AIGUA I MILLORAR EL 
SANEJAMENT DE LES AIGÜES RESIDUALS

Programa 3.2 Millorar el sanejament de l’aigua

Tipus d'acció Estudis Directament executable 
per l'Ajuntament

4,0Cost Total
(MPTES)

-Anys
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3.2.3

Elaborar una cartografia actualitzada de la xarxa de clavegueram.

Acció

Finançament

Responsabilitat 
seguimient i/o 
execució

Principis de
Sostenibilitat

Programes de
Finançament

ARB , ARB , ARB
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3.2.4

Realitzar i executar un Pla de Manteniment de la xarxa de 
clavegueram.

Acció

Termini d'execució/implantació Curt

Periodicitat Anual

No inclou les hores necessàries de supervisió a càrrec dels tècnics 
municipals

Descripció Elaborar i executar  un Pla de Manteniment de la xarxa de 
clavegueram dotat de partida pressupostària anual per executar els 
arranjaments i millores previstes

Indicadors

Prioritat -

Línia 3.  DISMINUIR EL CONSUM D'AIGUA I MILLORAR EL 
SANEJAMENT DE LES AIGÜES RESIDUALS

Programa 3.2 Millorar el sanejament de l’aigua

Tipus d'acció Gestió Directament executable 
per l'Ajuntament

S'ha estimat com a base una dotació pressupostària de 4 milions anuals

40,0Cost Total
(MPTES)

10Anys
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3.2.4

Realitzar i executar un Pla de Manteniment de la xarxa de 
clavegueram.

Acció

Finançament

Responsabilitat 
seguimient i/o 
execució

Principis de
Sostenibilitat

Programes de
Finançament

ARB(OS)

ARB
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3.2.5

Impulsar la construcció de xarxa de clavegueram a les 
urbanitzacions així com  sistemes de depuració propis

Acció

Termini d'execució/implantació Mitjà

Periodicitat

Pendent de valorar

Descripció En el marc del Segon Pla de Sanejament de Catalunya, impulsar la 
construcció de clavegueram adequat als petits nuclis de població 
com ara Joanet o l'urbanització Fogueres de Montsoriu i la 
instal·lació d'estacions de tractament de llacunatge que requereixen 
poques actuacions de manteniment.

Indicadors

Prioritat -

Línia 3.  DISMINUIR EL CONSUM D'AIGUA I MILLORAR EL 
SANEJAMENT DE LES AIGÜES RESIDUALS

Programa 3.2 Millorar el sanejament de l’aigua

Tipus d'acció Inversions Directament executable 
per l'Ajuntament

El cost serà funció de les característiques de les instal·lacions proposades 
associades a un determinat projecte d'obres

-Cost Total
(MPTES)

-Anys

Indicador 18:  SANEJAMENT DE LES AIGÜES RESIDUALS
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3.2.5

Impulsar la construcció de xarxa de clavegueram a les 
urbanitzacions així com  sistemes de depuració propis

Acció

Finançament

Responsabilitat 
seguimient i/o 
execució

Principis de
Sostenibilitat

Programes de
Finançament

ARB(MA) , ACA

ACA  100%

Ritme d’emissió de contaminants inferior a la capacitat de l’aire, 
l’aigua i del sòl
per absorbir-los i processar-los
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3.2.6

Millorar el funcionament dels col·lectors de la xarxa de 
clavegueram i dels que condueixen l’aigua a l’EDAR

Acció

Termini d'execució/implantació Curt

Periodicitat

Descripció Continuar millorant el funcionament d’alguns col·lectors de la xarxa 
de clavegueram amb l’aplicació de les propostes del projecte 
"Desconnexió de les aigües blanques de la xarxa de clavegueram a 
Arbúcies". 
Continuar millorant el funcionament d’alguns trams dels col·lectors 
que condueixen les aigües a l’EDAR, amb l’aplicació de les 
propostes del projecte de "Millora dels col·lectors en Alta d’Arbúcies".
Es tracta de finalitzar l'execució d'aquests dos projectes aprovats per 
l'Agència Catalana de l'Aigua.

Indicadors

Prioritat ! Prioritària

Línia 3.  DISMINUIR EL CONSUM D'AIGUA I MILLORAR EL 
SANEJAMENT DE LES AIGÜES RESIDUALS

Programa 3.2 Millorar el sanejament de l’aigua

Tipus d'acció Inversions Directament executable 
per l'Ajuntament

120,0Cost Total
(MPTES)

-Anys
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3.2.6

Millorar el funcionament dels col·lectors de la xarxa de 
clavegueram i dels que condueixen l’aigua a l’EDAR

Acció

Finançament

Responsabilitat 
seguimient i/o 
execució

Principis de
Sostenibilitat

Programes de
Finançament

ARB , ACA

ACA  100%

Ritme d’emissió de contaminants inferior a la capacitat de l’aire, 
l’aigua i del sòl
per absorbir-los i processar-los

Pla d'Acció Local per a la Sostenibilitat d'Arbúcies. MINUARTIA, Estudis Ambientals. 2001 

 322 Document II. Pla d'Acció Local per a la Sostenibilitat



3.2.7

Potenciar la implantació de mesures correctores per disminuir la 
concentració de nodrients de l’aigua de sortida de l’EDAR

Acció

Termini d'execució/implantació Curt

Periodicitat

Descripció Implantar un sistema de reducció dels nivells de nitrogen i fòsfor a 
les aigües de sortida de l’EDAR. En primer lloc es tractaria de 
disminuir la concentració mitjana d’entrada del fòsfor  (<50 mg/l) 
amb la dossificació de clorur fèrric a la sortida del digestor de fangs. 
En relació al nitrogen caldrà deteminar quines són les òptimes 
condicions de funcionament de la planta per  reduir al màxim el 
contingut de nitrogen a l'aigua de sortida de l'EDAR.

Indicadors

Prioritat -

Línia 3.  DISMINUIR EL CONSUM D'AIGUA I MILLORAR EL 
SANEJAMENT DE LES AIGÜES RESIDUALS

Programa 3.2 Millorar el sanejament de l’aigua

Tipus d'acció Gestió Directament executable 
per l'Ajuntament

El cost indicat fa referència a la instal·lació d'un petit dossificador de clorur fèrric a 
la sortida de la bassa de digestió biològica

0,3Cost Total
(MPTES)

-Anys

Indicador 19:  QUALITAT DE L'AIGUA DE LA RIERA 
D'ARBÚCIES
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3.2.7

Potenciar la implantació de mesures correctores per disminuir la 
concentració de nodrients de l’aigua de sortida de l’EDAR

Acció

Finançament

Responsabilitat 
seguimient i/o 
execució

Principis de
Sostenibilitat

Programes de
Finançament

SEARSA , ARB(MA) , ACA

ACA  100%

Ritme d’emissió de contaminants inferior a la capacitat de l’aire, 
l’aigua i del sòl
per absorbir-los i processar-los
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3.2.8

Evitar les males olors a l’EDAR

Acció

Termini d'execució/implantació Curt

Periodicitat

Sense cost

Descripció Fomentar l’aplicació de mesures correctores en la gestió de fangs de 
l’EDAR per evitar els problemes d’olors (horari de filtració en hores 
nocturnes, gestió de contenidors correctament coberts, etc.)

Indicadors

Prioritat ! Prioritària

Línia 3.  DISMINUIR EL CONSUM D'AIGUA I MILLORAR EL 
SANEJAMENT DE LES AIGÜES RESIDUALS

Programa 3.2 Millorar el sanejament de l’aigua

Tipus d'acció Gestió Directament executable 
per l'Ajuntament

Es tracta d'un canvi en la gestió de l'EDAR

-Cost Total
(MPTES)

-Anys
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3.2.8

Evitar les males olors a l’EDAR

Acció

Finançament

Responsabilitat 
seguimient i/o 
execució

Principis de
Sostenibilitat

Programes de
Finançament

ARB(MA) , SEARSA

Ritme d’emissió de contaminants inferior a la capacitat de l’aire, 
l’aigua i del sòl
per absorbir-los i processar-los
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3.3.1

Fomentar la creació d'una Entitat Local de l'Aigua (ELA)

Acció

Termini d'execució/implantació Mitjà

Periodicitat

Pendent de valorar

Descripció Afavorir la creació d'una Entitat Local de l'Aigua (ELA) qualificada 
que abasti a la conca de la Tordera, on hi intervinguin els 
Ajuntaments i les Comunitats d'usuaris i assolir competències en:
- Regular els usos de les concessions existents
- Abastament d’aigua potable
- Gestió del clavegueram i sanejament d’aigües residuals (control 
d’abocaments al clavegueram i gestió de l’EDAR)
- Control sanitari de les aigües residuals
- Exercici d'altres funcions que estableixi la Llei 6/1999

Indicadors

Prioritat ! Prioritària

Línia 3.  DISMINUIR EL CONSUM D'AIGUA I MILLORAR EL 
SANEJAMENT DE LES AIGÜES RESIDUALS

Programa 3.3 Impulsar la gestió integral dels recursos hídrics

Tipus d'acció Gestió Directament executable 
per l'Ajuntament

El cost d'implantació d'una ELA dependrà de les seves característiques en termes 
de les funcions que desenvolupi i al seu àmbit territorial.

-Cost Total
(MPTES)

-Anys
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3.3.1

Fomentar la creació d'una Entitat Local de l'Aigua (ELA)

Acció

Finançament

Responsabilitat 
seguimient i/o 
execució

Principis de
Sostenibilitat

Programes de
Finançament

ARO , ARB , ACA

ACA  100%
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3.3.2

Impulsar l'ampliació de l'estudi dels recursos hídrics de la zona 
mitjana-baixa del Tordera a la part alta de la conca

Acció

Termini d'execució/implantació Curt

Periodicitat

Descripció Sol·licitar a l'Agència Catalana de l'Aigua l'ampliació de l'estudi de 
recursos hídrics de la zona mitjana-baixa de la conca de la Tordera a 
la part alta per avaluar les concessions existents i l'actual explotació 
dels recursos d'aigua a aquestes zones.

Indicadors

Prioritat

Línia 3.  DISMINUIR EL CONSUM D'AIGUA I MILLORAR EL 
SANEJAMENT DE LES AIGÜES RESIDUALS

Programa 3.3 Impulsar la gestió integral dels recursos hídrics

Tipus d'acció Estudis Directament executable 
per l'Ajuntament

3,0Cost Total
(MPTES)

-Anys

Indicador 20:  CABAL ESTIVAL DE LA RIERA D'ARBÚCIES
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3.3.2

Impulsar l'ampliació de l'estudi dels recursos hídrics de la zona 
mitjana-baixa del Tordera a la part alta de la conca

Acció

Finançament

Responsabilitat 
seguimient i/o 
execució

Principis de
Sostenibilitat

Programes de
Finançament

ACA , ARB

ACA  100%

Ritme de consum de recursos materials, hídrics i energètics 
renovables inferior a la capacitat dels sistemes naturals per 
reposar-los
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4.1.1

Incentivar la minimització en la generació de deixalles en l’àmbit 
domèstic.

Acció

Termini d'execució/implantació Curt

Periodicitat -

No inclou les hores necessàries de supervisió a càrrec dels tècnics 
municipals

Descripció Realitzar, amb el suport d'altres administracions,  campanyes de 
sensibilització encarades a la promoció d’hàbits de consum, més 
sostenibles  tot aprofitant material ja editat i utilitzat amb la mateixa 
finalitat. Caldria incidir en aspectes com ara:
- Incentivar el consum de productes amb el mínim d’embolcalls
- Promoure el consum de productes reutilitzables
- Reduir el consum de la bossa de plàstic per a la compra de 
productes
- Informar sobre els aspectes positius que es produeixen en 
minimitzar la producció de residus i en aplicar una separació en 
origen dels residus reciclables o reutilitzables

Indicadors

Prioritat -

Línia 4. FOMENTAR LA MINIMITZACIÓ, REUTILITZACIÓ I RECICLATGE 
DE RESIDUS

Programa 4.1 Potenciar la gestió eficient dels residus municipals

Tipus d'acció Educació Directament executable 
per l'Ajuntament

El cost és reduït ja que es poden aprofitar materials editats

0,5Cost Total
(MPTES)

-Anys

Indicador 22:  PRODUCCIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS
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4.1.1

Incentivar la minimització en la generació de deixalles en l’àmbit 
domèstic.

Acció

Finançament

Responsabilitat 
seguimient i/o 
execució

Principis de
Sostenibilitat

Programes de
Finançament

JR (DMA) , CCS , ARB(MA)

JR (DMA) , CCS , ARB

Ritme de consum de recursos no renovables inferior al ritme en 
que els recursos renovables sostenibles els substitueixen
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4.1.2

Incentivar la recollida selectiva per part de la població aprofitant 
les infrastructures existents.

Acció

Termini d'execució/implantació Curt

Periodicitat -

No inclou les hores necessàries de supervisió a càrrec dels tècnics 
municipals

Descripció Realitzar, amb el suport d'altres administracions, campanyes de 
sensibilització per tal de que els ciutadans coneguin el sistema de 
recollida i hi participin activament, sobretot pel que fa a les fraccions 
de envasos i matèria orgànica. Cal assegurar una unitat en el 
missatge, tant en contingut com en la forma. Es poden potenciar:
- Actuacions a través del sistema educatiu
- Difusió d’informació a través d’organitzacions cíviques
- Accions populars engrescadores
- Publicació i difusió de materials divulgatius (promoció de l’ús de la 
deixalleria,..)
- Acords voluntaris amb sectors com el de bars i hosteleria i 
comercial
- Foment de l'ús de la deixalleria, sobretot amb panells informatius

Indicadors

Prioritat ! Prioritària

Línia 4. FOMENTAR LA MINIMITZACIÓ, REUTILITZACIÓ I RECICLATGE 
DE RESIDUS

Programa 4.1 Potenciar la gestió eficient dels residus municipals

Tipus d'acció Educació Directament executable 
per l'Ajuntament

El cost és reduït ja que es poden aprofitar materials editats

0,5Cost Total
(MPTES)

-Anys

Indicador 23:  RESIDUS URBANS  RECICLATS
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4.1.2

Incentivar la recollida selectiva per part de la població aprofitant 
les infrastructures existents.

Acció

Finançament

Responsabilitat 
seguimient i/o 
execució

Principis de
Sostenibilitat

Programes de
Finançament

JR (DMA) , CCS , ARB(MA)

JR (DMA) , CCS , ARB(MA)

Ritme de consum de recursos no renovables inferior al ritme en 
que els recursos renovables sostenibles els substitueixen

Pla d'Acció Local per a la Sostenibilitat d'Arbúcies. MINUARTIA, Estudis Ambientals. 2001 

 334 Document II. Pla d'Acció Local per a la Sostenibilitat



4.1.3

Millorar la gestió de les àrees d’aportació.

Acció

Termini d'execució/implantació Curt

Periodicitat Continuada

No inclou les hores necessàries de supervisió a càrrec dels tècnics 
municipals

Descripció Reduir l'impacte visual de les àrees d'aportacio amb mesures com 
ara:
- Augmentar la neteja i la  freqüència de recollida de residus a les 
àrees d'aportació
- Implantar un sistema pilot de recollida porta a porta d’algunes de 
les fraccions d’envasos  i residus d’envasos i/o matèria orgànica  
com a mesura per reduir l'ús i la saturació de les àrees d'aportació i 
per determinar  si augmenta l’eficàcia de la recollida d'aquests 
residus.

Indicadors

Prioritat -

Línia 4. FOMENTAR LA MINIMITZACIÓ, REUTILITZACIÓ I RECICLATGE 
DE RESIDUS

Programa 4.1 Potenciar la gestió eficient dels residus municipals

Tipus d'acció Gestió Directament executable 
per l'Ajuntament

El cost estimat prové de l'increment de la freqüència de la neteja de les àrees 
d'aportació

5,0Cost Total
(MPTES)

10Anys

Indicador 23:  RESIDUS URBANS  RECICLATS
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4.1.3

Millorar la gestió de les àrees d’aportació.

Acció

Finançament

Responsabilitat 
seguimient i/o 
execució

Principis de
Sostenibilitat

Programes de
Finançament

CCS , ARB(OS) , ARB(MA)

CCS , ARB

Ritme de consum de recursos no renovables inferior al ritme en 
que els recursos renovables sostenibles els substitueixen
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4.1.4

Millorar el control dels residus que entren a la deixalleria 
municipal

Acció

Termini d'execució/implantació Curt

Periodicitat

El cost és 0 per que no inclou les hores necessàries a càrrec dels 
tècnics municipals

Descripció Elaborar una ordenança municipal per a la gestió i el manteniment 
de la deixalleria municipal, que permeti augmentar el control sobre el 
tipus i les quantitats de residus gestionats a la deixalleria, així com 
també, sobre els usuaris d’aquesta, per elaborar un informe de 
gestió que inclogui les observacions, queixes, reclamacions i 
incidències que serveixin per implementar mesures de millora del 
servei.
Considerar a la pròpia ordenança, la viabilitat de limitar les quantitats 
de determinats materials (en pes o volum) de residus per visita com 
a mesura preventiva per evitar la utilització de la instal·lació per part 
de grans comerços, oficines i serveis, o bé, establir algun tipus de 
taxa, facilitant ,si s'escau, el contacte entre aquestes empreses i les 
recuperadores.

Indicadors

Prioritat ! Prioritària

Línia 4. FOMENTAR LA MINIMITZACIÓ, REUTILITZACIÓ I RECICLATGE 
DE RESIDUS

Programa 4.1 Potenciar la gestió eficient dels residus municipals

Tipus d'acció Normativa Directament executable 
per l'Ajuntament

-Cost Total
(MPTES)

-Anys

Indicador 23:  RESIDUS URBANS  RECICLATS
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4.1.4

Millorar el control dels residus que entren a la deixalleria 
municipal

Acció

Finançament

Responsabilitat 
seguimient i/o 
execució

Principis de
Sostenibilitat

Programes de
Finançament

ARB(MA)

Justícia social i satisfacció de les necessitats bàsiques de la 
població

Pla d'Acció Local per a la Sostenibilitat d'Arbúcies. MINUARTIA, Estudis Ambientals. 2001 

 338 Document II. Pla d'Acció Local per a la Sostenibilitat



4.1.5

Impulsar la iniciativa de la recollida de residus a les cases de 
pagès, i realitzar una  avaluació anual del seu grau d’èxit

Acció

Termini d'execució/implantació Curt

Periodicitat Continuada

No inclou les hores necessàries de supervisió a càrrec dels tècnics 
municipals

Descripció Realitzar un seguiment de l'eficàcia de la recollida de residus a les 
cases de pagès que ja s'està realitzant i valorar el grau d’implantació 
durant els pròxims anys.

Indicadors

Prioritat -

Línia 4. FOMENTAR LA MINIMITZACIÓ, REUTILITZACIÓ I RECICLATGE 
DE RESIDUS

Programa 4.1 Potenciar la gestió eficient dels residus municipals

Tipus d'acció Gestió Directament executable 
per l'Ajuntament

No s'ha calculat com a cost ja que està inclòs al plec de condicions de la recollida 
de residus

-Cost Total
(MPTES)

-Anys

Indicador 22:  PRODUCCIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS , 
Indicador 22:  PRODUCCIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS
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4.1.5

Impulsar la iniciativa de la recollida de residus a les cases de 
pagès, i realitzar una  avaluació anual del seu grau d’èxit

Acció

Finançament

Responsabilitat 
seguimient i/o 
execució

Principis de
Sostenibilitat

Programes de
Finançament

ARB(MA) , A.J. RUZ SL , ARB(MA)
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4.1.6

Impulsar una iniciativa per a la recollida porta a porta de residu 
d’envàs de cartró als comerços

Acció

Termini d'execució/implantació Curt

Periodicitat Continuada

No inclou les hores necessàries de supervisió a càrrec dels tècnics 
municipals

Descripció Impulsar la recollida porta a porta de residu d’envàs de cartró als 
comerços,  incentivant que aquest sector realitzi una gestió conjunta 
per mitjà una d’empresa externa de recollida i tractament per tal de 
no colapsar l’actual servei municipal que es realitza durant dos dies a
la setmana. Aquesta opció va en consonància amb l’objectiu de la 
Llei d'Envasos i Residus d'Envasos i és una de les iniciatives que 
recolza el Programa de Gestió de d’Envasos i Residus d’Envasos a 
Catalunya.

Indicadors

Prioritat -

Línia 4. FOMENTAR LA MINIMITZACIÓ, REUTILITZACIÓ I RECICLATGE 
DE RESIDUS

Programa 4.1 Potenciar la gestió eficient dels residus municipals

Tipus d'acció Gestió Directament executable 
per l'Ajuntament

Per a l'estimació del cost s'ha considerat un dia de recollida setmanal

6,0Cost Total
(MPTES)

10Anys

Indicador 23:  RESIDUS URBANS  RECICLATS
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4.1.6

Impulsar una iniciativa per a la recollida porta a porta de residu 
d’envàs de cartró als comerços

Acció

Finançament

Responsabilitat 
seguimient i/o 
execució

Principis de
Sostenibilitat

Programes de
Finançament

SECTOR COMERCIAL , CCS , ARB(OS) , ARB(MA)

CCS

Ritme de consum de recursos no renovables inferior al ritme en 
que els recursos renovables sostenibles els substitueixen
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4.1.7

Continuar amb les tasques d’eliminació periòdica dels punts 
d’abocament incontrolat

Acció

Termini d'execució/implantació Curt

Periodicitat Continuada

No inclou les hores necessàries de supervisió a càrrec dels tècnics 
municipals

Descripció Mantenir nets els nous punts d'abocament incontrolat que es vagin 
detectant i realitzar un informe anual que inclogui els treball realitzats 
amb el nombre i descripció dels punts d'abocament netejats 
(localització, quantitat i tipologia dels residus recollits)

Indicadors

Prioritat ! Prioritària

Línia 4. FOMENTAR LA MINIMITZACIÓ, REUTILITZACIÓ I RECICLATGE 
DE RESIDUS

Programa 4.1 Potenciar la gestió eficient dels residus municipals

Tipus d'acció Gestió Directament executable 
per l'Ajuntament

Per determinar el cost  s'ha considerat una eliminació d'un promig de 4 petits punts 
d'abocament al mes

3,0Cost Total
(MPTES)

10Anys
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4.1.7

Continuar amb les tasques d’eliminació periòdica dels punts 
d’abocament incontrolat

Acció

Finançament

Responsabilitat 
seguimient i/o 
execució

Principis de
Sostenibilitat

Programes de
Finançament

ARB(OS) , ARB(MA)

ARB

Manteniment de la diversitat biològica, la salut pública i la qualitat 
ambiental a nivells suficients per  preservar la vida i el benestar 
social humans, així com la flora i la fauna
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4.1.8

Legalització de l’actual abocador de runes del municipi i 
establiment d’una ordenança municipal per a la gestió de terres i 

runes.

Acció

Termini d'execució/implantació Curt

Periodicitat -

El cost és 0 per que no inclou les hores necessàries a càrrec dels 
tècnics municipals

Descripció Elaborar una ordenança municipal, un cop estigui legalitzat l'actual 
abocador de runes del municipi , que permeti regular el procediment 
de control de la producció i gestió de les runes amb l’aplicació d’una 
fiança prèvia als permisos d’obra. Actualment el procés de 
legalització  ja està en curs, i en cas de la impossibilitat de 
legalització i de no sorgir cap altra alternativa, caldrà obligar als 
productors de runa a utilitzar l’abocador de runes comarcal.

Indicadors

Prioritat ! Prioritària

Línia 4. FOMENTAR LA MINIMITZACIÓ, REUTILITZACIÓ I RECICLATGE 
DE RESIDUS

Programa 4.1 Potenciar la gestió eficient dels residus municipals

Tipus d'acció Normativa Directament executable 
per l'Ajuntament

-Cost Total
(MPTES)

-Anys

Indicador 21:  PRODUCCIÓ NETA DE RESIDUS
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4.1.8

Legalització de l’actual abocador de runes del municipi i 
establiment d’una ordenança municipal per a la gestió de terres i 

runes.

Acció

Finançament

Responsabilitat 
seguimient i/o 
execució

Principis de
Sostenibilitat

Programes de
Finançament

ARB

Manteniment de la diversitat biològica, la salut pública i la qualitat 
ambiental a nivells suficients per  preservar la vida i el benestar 
social humans, així com la flora i la fauna
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4.1.9

Realitzar un estudi de viabilitat per a la reutilització de les runes

Acció

Termini d'execució/implantació Curt

Periodicitat

No inclou les hores necessàries de supervisió a càrrec dels tècnics 
municipals

Descripció Avaluar la possibilitat de reutilització de les runes i materials 
d'enderroc per a altres usos tenint en compte que aquest tipus de 
residus es poden separar de forma satisfactòria a les pròpies obres 
(runa neta).

Indicadors

Prioritat

Línia 4. FOMENTAR LA MINIMITZACIÓ, REUTILITZACIÓ I RECICLATGE 
DE RESIDUS

Programa 4.1 Potenciar la gestió eficient dels residus municipals

Tipus d'acció Estudis Directament executable 
per l'Ajuntament

5,0Cost Total
(MPTES)

-Anys

Indicador 23:  RESIDUS URBANS  RECICLATS
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4.1.9

Realitzar un estudi de viabilitat per a la reutilització de les runes

Acció

Finançament

Responsabilitat 
seguimient i/o 
execució

Principis de
Sostenibilitat

Programes de
Finançament

JR (DMA) , ARB

JR (DMA)  100%

Ritme de consum de recursos materials, hídrics i energètics 
renovables inferior a la capacitat dels sistemes naturals per 
reposar-los
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4.1.10

Definir altres alternatives per a la gestió de la matèria orgànica

Acció

Termini d'execució/implantació Curt

Periodicitat

El cost és 0 per que no inclou les hores necessàries a càrrec dels 
tècnics municipals

Descripció Estudiar les diferents possibilitats per millorar la gestió de la matèria 
orgànica, promovent en primer lloc el compostatge domèstic en els 
horts dels veinats que en disposin i posteriorment avaluar quin és el 
millor sistema de recollida de matèria orgànica, tenint en compte 
aspectes com ara:
- Recollida port a porta 
- Disposar de camions que permetin la recollida conjunta de rebuig i 
matèria orgànica
- Establir diferents circuits de recollida,...

Incloure aquestes propostes en la nova contracta per a la recollida 
de residus

Indicadors

Prioritat

Línia 4. FOMENTAR LA MINIMITZACIÓ, REUTILITZACIÓ I RECICLATGE 
DE RESIDUS

Programa 4.1 Potenciar la gestió eficient dels residus municipals

Tipus d'acció Educació Directament executable 
per l'Ajuntament

-Cost Total
(MPTES)

-Anys

Indicador 23:  RESIDUS URBANS  RECICLATS
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4.1.10

Definir altres alternatives per a la gestió de la matèria orgànica

Acció

Finançament

Responsabilitat 
seguimient i/o 
execució

Principis de
Sostenibilitat

Programes de
Finançament

CCS , ARB

JR (DMA) , CCS

Ritme de consum de recursos no renovables inferior al ritme en 
que els recursos renovables sostenibles els substitueixen
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4.2.1

Identificar les empreses que estan obligades a realitzar la 
Declaració de Residus i que actualment no la fan

Acció

Termini d'execució/implantació Mitjà

Periodicitat

El cost és 0 per que no inclou les hores necessàries a càrrec dels 
tècnics municipals

Descripció Identificar les empreses que estant obligades a realitzar la 
Declaració de Residus (incloses al CCAE del 1 al 4)  i que 
actualment no la fan.

Indicadors

Prioritat -

Línia 4. FOMENTAR LA MINIMITZACIÓ, REUTILITZACIÓ I RECICLATGE 
DE RESIDUS

Programa 4.2 Millorar la gestió dels residus industrials

Tipus d'acció Normativa Directament executable 
per l'Ajuntament

-Cost Total
(MPTES)

-Anys

Indicador 24:  DECLARACIÓ DE RESIDUS INDUSTRIALS
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4.2.1

Identificar les empreses que estan obligades a realitzar la 
Declaració de Residus i que actualment no la fan

Acció

Finançament

Responsabilitat 
seguimient i/o 
execució

Principis de
Sostenibilitat

Programes de
Finançament

JR (DMA) , ARB

Ritme d’emissió de contaminants inferior a la capacitat de l’aire, 
l’aigua i del sòl
per absorbir-los i processar-los
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4.2.2

Evitar la recollida municipal de residus industrials

Acció

Termini d'execució/implantació Curt

Periodicitat

No inclou les hores necessàries de supervisió a càrrec dels tècnics 
municipals

Descripció Acordar una sistemàtica de control visual per part de l'empresa de 
recollida del contingut dels contenidors de residus urbans ubicats 
pròxims a indústries, per tal d’assegurar que no hi ha abocament de 
residus industrials, ja que aquests són susceptibles de generar  
problemes de contaminació si reben el mateix tractament que els 
residus urbans.. L’actual legislació (6/93) estableix la obligatorietat 
de contractar els serveis de recollida i tractament de residus 
industrials a empreses autoritzades per part dels industrials.

Indicadors

Prioritat ! Prioritària

Línia 4. FOMENTAR LA MINIMITZACIÓ, REUTILITZACIÓ I RECICLATGE 
DE RESIDUS

Programa 4.2 Millorar la gestió dels residus industrials

Tipus d'acció Gestió Directament executable 
per l'Ajuntament

No s'ha calculat el cost ja que es tracta d'establir un control visual per part de 
l'empresa de recollida i una supervisió periòdica d'un tècnic municipal

-Cost Total
(MPTES)

-Anys

Indicador 24:  DECLARACIÓ DE RESIDUS INDUSTRIALS
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4.2.2

Evitar la recollida municipal de residus industrials

Acció

Finançament

Responsabilitat 
seguimient i/o 
execució

Principis de
Sostenibilitat

Programes de
Finançament

JR (DMA) , A.J. RUZ SL , ARB

Ritme d’emissió de contaminants inferior a la capacitat de l’aire, 
l’aigua i del sòl
per absorbir-los i processar-los
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4.2.3

Fomentar la minimització i la reutilització dels residus industrials

Acció

Termini d'execució/implantació Curt

Periodicitat

Descripció Realitzar campanyes de sensibilització mitjançant jornades tècniques 
destinades als empresaris del municipi, a partir de l’organització de 
sessions de formació i material ja editat per part d’altres 
administracions per donar a conèixer:
- El Codi de Bones Pràctiques Industrial,
- El paper de la  Borsa de Subproductes de Catalunya,
- El treball realitzat pel Centre de l'Empresa i Medi Ambient,
- Els avantatges de certificació de sistemes de gestió de la qualitat, 
de gestió mediambiental, així com d’anàlisis i avaluació del risc 
mediambiental.
- Les empreses que realitzen la recuperació i el tractament dels 
diferents residus industrials (ex. la recollida d’oli mineral usat de 
establiments i tallers)

Indicadors

Prioritat -

Línia 4. FOMENTAR LA MINIMITZACIÓ, REUTILITZACIÓ I RECICLATGE 
DE RESIDUS

Programa 4.2 Millorar la gestió dels residus industrials

Tipus d'acció Educació Directament executable 
per l'Ajuntament

Només s'ha estimat el cost de la participació de tècnics especialistes

0,3Cost Total
(MPTES)

-Anys
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4.2.3

Fomentar la minimització i la reutilització dels residus industrials

Acció

Finançament

Responsabilitat 
seguimient i/o 
execució

Principis de
Sostenibilitat

Programes de
Finançament

CCS , Empreses locals , JR (DMA) , ARB(MA)

CCS

Ajuts per a la realització dels assaigs o controls per a l'obtenció del
Distintiu de garantia de qualitat ambiental o l'Etiqueta ecològica de 
la U.E. , Ajuts per a actuacions d'adopció i implantació de sistemes
voluntaris de gestió ambiental (SGMA)

Ritme de consum de recursos no renovables inferior al ritme en 
que els recursos renovables sostenibles els substitueixen
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5.1.1

Elaborar un Programa d'Actuacions de reducció de consums i de 
millora de les instal·lacions energètiques dels edificis municipals

Acció

Termini d'execució/implantació Curt

Periodicitat -

No inclou les hores necessàries de supervisió a càrrec dels tècnics 
municipals

Descripció Tenint en compte tant les actuacions previstes com les deficiències i 
mancances detectades en les instal·lacions energètiques dels 
edificis municipals cal elaborar un Programa d'Actuacions per 
millorar-les i/o adaptar-les a la normativa vigent. Es tracta en primer 
lloc de definir un objectius de reducció de consums  energètics 
mitjançant el control previ de la despesa energètica en els edificis i 
instal·lacions municipals. El Programa ha de contemplar les 
actuacions que ja està previst realitzar, i definir les noves propostes 
de millora valorant la utilització de fonts d’energia menys 
contaminants i l’elaboració d’un pla de manteniment i d’ús de les 
instal·lacions per a evitar consums innecessaris.S'hauran de tenir en 
compte aspectes i actuacions com ara:
- Climatització autònoma de la sala d'arxiu de la Gabella
- Ampliació de la climatització de l'edifici de l'Ajuntament
- Climatització de la Biblioteca de Can Cornet
- Adequació de la caldera i de la xemeneia de la llar de jubilats, així 
com la climatització de primer pis
- Incrementar l'aïllament tèrmic i millorar el sistema de climatització 
del poliesportiu amb sistemes que afavoreixein la renovació d'aire
- Canvi de fluorescents per equips electrònics d'alta freqüència
- Incloure l’eficiència energètica en els criteris de compra 
d’equipaments (climatització, ordinadors, fotocopiadores, vehicles, 
etc.)
- Contractació de les potències adequades per a cada instal·lació.

Prioritat -

Línia 5. OPTIMITZAR ELS CONSUMS ENERGÈTICS I REDUIR LES 
EMISSIONS CONTAMINANTS A L'ATMOSFERA

Programa 5.1 Optimitzar el consum energètic de l’administració municipal i 
avaluar la qualitat atmosfèrica del nucli urbà

Tipus d'acció Inversions Directament executable 
per l'Ajuntament

0,6Cost Total
(MPTES)

-Anys
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5.1.1

Elaborar un Programa d'Actuacions de reducció de consums i de 
millora de les instal·lacions energètiques dels edificis municipals

Acció

Indicadors

Finançament

Responsabilitat 
seguimient i/o 
execució

Principis de
Sostenibilitat

Programes de
Finançament

Només s'ha indicat el cost per elaborar el programa en base a la necessitat de 
recórrer a consultoria externa per definir exactament les actuacions necessàries

ARB

ARB  100%

S ( f S ( f fSAVE (Programa plurianual de foment de l'eficàcia energètica)

Indicador 30:  EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DELS EDIFICIS 
MUNICIPALS

Ritme de consum de recursos no renovables inferior al ritme en 
que els recursos renovables sostenibles els substitueixen
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5.1.2

Continuar les actuacions per millorar la gestió de l'enllumenat 
públic

Acció

Termini d'execució/implantació Curt

Periodicitat Continuada

Descripció Reduir el consum i la despesa de l'enllumenat públic amb l'aplicació 
d'actuacions com ara:

- Continuar en la substitució progressiva de làmpades de mercuri per 
les de sodi
- Implantar sistemes de control de flux en les escomeses de 
l’enllumenat
- Assolir tarifes amb discriminació horària per a l’enllumenat

Indicadors

Prioritat -

Línia 5. OPTIMITZAR ELS CONSUMS ENERGÈTICS I REDUIR LES 
EMISSIONS CONTAMINANTS A L'ATMOSFERA

Programa 5.1 Optimitzar el consum energètic de l’administració municipal i 
avaluar la qualitat atmosfèrica del nucli urbà

Tipus d'acció Inversions Directament executable 
per l'Ajuntament

S'ha estimat l'aplicació d'un pressupost anual d'1 milió

3,0Cost Total
(MPTES)

3Anys

Indicador 26:  L'EFICIÈNCIA EN LA UTILITZACIÓ DE 
L'ENERGIA

Pla d'Acció Local per a la Sostenibilitat d'Arbúcies. MINUARTIA, Estudis Ambientals. 2001 

 359
3. Pla d'Acció Local per a la Sostenibilitat



5.1.2

Continuar les actuacions per millorar la gestió de l'enllumenat 
públic

Acció

Finançament

Responsabilitat 
seguimient i/o 
execució

Principis de
Sostenibilitat

Programes de
Finançament

ARB

ARB  100%

Ritme d’emissió de contaminants inferior a la capacitat de l’aire, 
l’aigua i del sòl
per absorbir-los i processar-los
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5.1.3

Fomentar l’ús de energia renovable en els edificis municipals

Acció

Termini d'execució/implantació Curt

Periodicitat

No inclou les hores necessàries de supervisió a càrrec dels tècnics 
municipals

Descripció Instal·lar sistemes d’aprofitament d’energia solar tèrmica o 
fotovoltaica tal com està previst en el poliesportiu i el camp de futbol, 
i ampliar-ho a altres edificis municipals que actuïn com element 
exemplificador de cara als ciutadans.

Indicadors

Prioritat ! Prioritària

Línia 5. OPTIMITZAR ELS CONSUMS ENERGÈTICS I REDUIR LES 
EMISSIONS CONTAMINANTS A L'ATMOSFERA

Programa 5.1 Optimitzar el consum energètic de l’administració municipal i 
avaluar la qualitat atmosfèrica del nucli urbà

Tipus d'acció Inversions Directament executable 
per l'Ajuntament

S'ha estimat un cost per a la instal·lació de 200 m2 de plaques solars tèrmiques

4,0Cost Total
(MPTES)

-Anys

Indicador 30:  EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DELS EDIFICIS 
MUNICIPALS
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5.1.3

Fomentar l’ús de energia renovable en els edificis municipals

Acció

Finançament

Responsabilitat 
seguimient i/o 
execució

Principis de
Sostenibilitat

Programes de
Finançament

ICAEN (DICT) , ARB

ARB  50% , ICAEN (DICT)  50%

Ritme d’emissió de contaminants inferior a la capacitat de l’aire, 
l’aigua i del sòl
per absorbir-los i processar-los
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5.1.4

Incorporar exigències d’eficiència energètica als plecs de 
condicions de les instal·lacions noves o de les que es remodelin

Acció

Termini d'execució/implantació Curt

Periodicitat

El cost és 0 per que no inclou les hores necessàries a càrrec dels 
tècnics municipals

Descripció Considerar l’eficiència energètica com un factor important en 
l’adjudicació de projectes proposats per l’Ajuntament. Incorporar 
criteris d’aquest tipus en els plecs de condicions per a noves 
instal·lacions o remodelacions, i en les contractacions i concessions 
de serveis públics com gestió de residus, neteja viària, etc.

Indicadors

Prioritat -

Línia 5. OPTIMITZAR ELS CONSUMS ENERGÈTICS I REDUIR LES 
EMISSIONS CONTAMINANTS A L'ATMOSFERA

Programa 5.1 Optimitzar el consum energètic de l’administració municipal i 
avaluar la qualitat atmosfèrica del nucli urbà

Tipus d'acció Integració de criteris de 
sostenibilitat

Directament executable 
per l'Ajuntament

-Cost Total
(MPTES)

-Anys

Indicador 30:  EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DELS EDIFICIS 
MUNICIPALS
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5.1.4

Incorporar exigències d’eficiència energètica als plecs de 
condicions de les instal·lacions noves o de les que es remodelin

Acció

Finançament

Responsabilitat 
seguimient i/o 
execució

Principis de
Sostenibilitat

Programes de
Finançament

ARB(URB)

Ritme d’emissió de contaminants inferior a la capacitat de l’aire, 
l’aigua i del sòl
per absorbir-los i processar-los
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5.1.5

Continuar les actuacions per legalitzar totes les instal·lacions 
energètiques municipals

Acció

Termini d'execució/implantació Curt

Periodicitat

Descripció Elaborar i executar els projectes de legalització  de totes les 
instal·lacions com ara els sistemes elèctrics dels edificis, les calderes 
de calefacció, els dipòsits de gas-oil i les escomeses de l'enllumenat 
públic.La legalització de la caldera de la Llar de Jubilats implicarà el 
seu canvi per una altra que disposi de placa identificativa.

Indicadors

Prioritat ! Prioritària

Línia 5. OPTIMITZAR ELS CONSUMS ENERGÈTICS I REDUIR LES 
EMISSIONS CONTAMINANTS A L'ATMOSFERA

Programa 5.1 Optimitzar el consum energètic de l’administració municipal i 
avaluar la qualitat atmosfèrica del nucli urbà

Tipus d'acció Normativa Directament executable 
per l'Ajuntament

S'ha indicat el cost associat a treballs d'assessoria externa per legalitzar les 
instal·lacions

1,0Cost Total
(MPTES)

-Anys
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5.1.5

Continuar les actuacions per legalitzar totes les instal·lacions 
energètiques municipals

Acció

Finançament

Responsabilitat 
seguimient i/o 
execució

Principis de
Sostenibilitat

Programes de
Finançament

ARB

ARB
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5.1.6

Crear la figura del gestor energètic

Acció

Termini d'execució/implantació Curt

Periodicitat

Descripció Nomenar un gestor energètic municipal com a persona responsable 
del control, el seguiment i la optimització dels consums de totes les 
instal·lacions municipals. Aquesta tasca s’haurà de completar amb 
l’ús de sistemes informàtics que permetin detectar qualsevol 
desviació o incidència en els consums previstos.

Indicadors

Prioritat ! Prioritària

Línia 5. OPTIMITZAR ELS CONSUMS ENERGÈTICS I REDUIR LES 
EMISSIONS CONTAMINANTS A L'ATMOSFERA

Programa 5.1 Optimitzar el consum energètic de l’administració municipal i 
avaluar la qualitat atmosfèrica del nucli urbà

Tipus d'acció Gestió Directament executable 
per l'Ajuntament

L'estimació del cost s'ha realitzat en base a una dedicació d'un dia de tècnic a la 
setmana durant 10 anys, i sense descomptar l'estalvi econòmic en despesa 
energètica que suposarà.

6,6Cost Total
(MPTES)

10Anys

Indicador 30:  EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DELS EDIFICIS 
MUNICIPALS
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5.1.6

Crear la figura del gestor energètic

Acció

Finançament

Responsabilitat 
seguimient i/o 
execució

Principis de
Sostenibilitat

Programes de
Finançament

ARB

Ritme d’emissió de contaminants inferior a la capacitat de l’aire, 
l’aigua i del sòl
per absorbir-los i processar-los
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5.1.7

Estudiar la viabilitat econòmica per implantar les mesures de 
reducció de consums energètics a l'estació depuradora d'aigües 

residuals

Acció

Termini d'execució/implantació Curt

Periodicitat

Descripció Avaluar la viabilitat econòmica per procedir al canvi del sistema 
d'aireació de la bassa de digestió de l'EDAR dels actuals injectors de 
baix rendiment per una soplant amb difusors.

Indicadors

Prioritat

Línia 5. OPTIMITZAR ELS CONSUMS ENERGÈTICS I REDUIR LES 
EMISSIONS CONTAMINANTS A L'ATMOSFERA

Programa 5.1 Optimitzar el consum energètic de l’administració municipal i 
avaluar la qualitat atmosfèrica del nucli urbà

Tipus d'acció Estudis Directament executable 
per l'Ajuntament

0,1Cost Total
(MPTES)

-Anys

Indicador 30:  EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DELS EDIFICIS 
MUNICIPALS
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5.1.7

Estudiar la viabilitat econòmica per implantar les mesures de 
reducció de consums energètics a l'estació depuradora d'aigües 

residuals

Acció

Finançament

Responsabilitat 
seguimient i/o 
execució

Principis de
Sostenibilitat

Programes de
Finançament

SEARSA , ACA , ARB

ACA  100%

Ritme de consum de recursos no renovables inferior al ritme en 
que els recursos renovables sostenibles els substitueixen
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5.1.8

Realitzar un control dels nivells d’immissió de contaminants 
atmosfèrics

Acció

Termini d'execució/implantació Curt

Periodicitat

Descripció Avaluar la qualitat atmosfèrica al nucli urbà, amb una estació mòbil 
de control de la contaminació durant un període mínim de 8 mesos 
(juny-febrer). Sobretot pel que fa al control de l’ozó, que segurament 
és l’únic contaminant que en algunes ocasions pot superar els límits 
d’immissió indicats a la normativa vigent. Aquesta estació també 
podria permetre avaluar la influència de la zona metropolitana de 
Barcelona en la qualitat de l'aire.

Indicadors

Prioritat -

Línia 5. OPTIMITZAR ELS CONSUMS ENERGÈTICS I REDUIR LES 
EMISSIONS CONTAMINANTS A L'ATMOSFERA

Programa 5.1 Optimitzar el consum energètic de l’administració municipal i 
avaluar la qualitat atmosfèrica del nucli urbà

Tipus d'acció Estudis Directament executable 
per l'Ajuntament

1,5Cost Total
(MPTES)

-Anys

Indicador 31:  EMISSIONS DE CO2 , Indicador 31:  
EMISSIONS DE CO2
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5.1.8

Realitzar un control dels nivells d’immissió de contaminants 
atmosfèrics

Acció

Finançament

Responsabilitat 
seguimient i/o 
execució

Principis de
Sostenibilitat

Programes de
Finançament

DGQA (DMA) , ARB

DGQA (DMA)  100%
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5.2.1

Elaborar normes que afavoreixin l’estalvi energètic

Acció

Termini d'execució/implantació Curt

Periodicitat

El cost és 0 per que no inclou les hores necessàries a càrrec dels 
tècnics municipals

Descripció Incorporar en la normativa que regula l’edificació i reforma d’edificis, 
propostes que afavoreixin l’estalvi energètic com ara:
- Obligatorietat de realitzar pre-instal·lacions de col·lectors solars en 
els nous edificis
- Implantació de la normativa referent als nous edificis sobre el 
compliment d’una Qualificació Energètica mínima de 8 segons el 
Programa CEV (Calificación Energética de Viviendas) elaborat pel 
MINER i l’IDEA, segons la Directiva 93/76 CEE.
- Aplicació de conceptes sostenibles en el disseny i construcció 
d’edificis  com ara la inclusió d’aspectes bioclimàtics (ubicació, 
correcció de l’entorn, forma de l’edifici, pell de l’edifici  i interior de 
l’edifici), utilització de materials no tòxics, reciclats i de baix impacte, 
recuperació de recursos (energia solar, aigua de pluja), domòtica, 
etc.

Indicadors

Prioritat -

Línia 5. OPTIMITZAR ELS CONSUMS ENERGÈTICS I REDUIR LES 
EMISSIONS CONTAMINANTS A L'ATMOSFERA

Programa 5.2  Reduir el consum d'energia del sector domèstic i promoure l'ús 
d'energies renovables

Tipus d'acció Normativa Directament executable 
per l'Ajuntament

-Cost Total
(MPTES)

-Anys

Indicador 27:  CONSUM D'ENERGIA D'ÚS DOMÈSTIC
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5.2.1

Elaborar normes que afavoreixin l’estalvi energètic

Acció

Finançament

Responsabilitat 
seguimient i/o 
execució

Principis de
Sostenibilitat

Programes de
Finançament

ARB(URB)

Ritme d’emissió de contaminants inferior a la capacitat de l’aire, 
l’aigua i del sòl
per absorbir-los i processar-los
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5.2.2

Fomentar l’estalvi energètic a les llars

Acció

Termini d'execució/implantació Curt

Periodicitat

No inclou les hores necessàries de supervisió a càrrec dels tècnics 
municipals

Descripció Incentivar les millores energètiques a les llars mitjançant programes 
de sensibilització amb accions com ara:
- Difondre  un Manual d’Estalvi Energètic a les llars que inclogui les 
principals actuacions de reducció de consums
- Informar de la necessitat de realitzar revisions periòdiques de les 
calderes de calefacció de les llars arbucienques, tal i com recomana 
el Reglament R.I.T.E. (Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els 
Edificis), per tal d’evitar el consum excessiu de combustible i 
l’augment d’emissions atmosfèriques.

Indicadors

Prioritat -

Línia 5. OPTIMITZAR ELS CONSUMS ENERGÈTICS I REDUIR LES 
EMISSIONS CONTAMINANTS A L'ATMOSFERA

Programa 5.2  Reduir el consum d'energia del sector domèstic i promoure l'ús 
d'energies renovables

Tipus d'acció Educació Directament executable 
per l'Ajuntament

El cost només contempla les tasques d'educació ambiental, i és relativament baix 
ja que s'ha considerat  l'ús de materials ja editats

0,8Cost Total
(MPTES)

-Anys

Indicador 27:  CONSUM D'ENERGIA D'ÚS DOMÈSTIC
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5.2.2

Fomentar l’estalvi energètic a les llars

Acció

Finançament

Responsabilitat 
seguimient i/o 
execució

Principis de
Sostenibilitat

Programes de
Finançament

ARB

ARB  50% , ICAEN (DICT)  50%

Ritme d’emissió de contaminants inferior a la capacitat de l’aire, 
l’aigua i del sòl
per absorbir-los i processar-los
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5.2.3

Valoritzar els residus de fusta i llenya amb una central de 
calefacció municipal amb producció d’electricitat

Acció

Termini d'execució/implantació Curt

Periodicitat

Descripció Realitzar un estudi per determinar la viabilitat d’una central tèrmica 
de cogeneració que funcioni amb residus de fusta i llenya. Es tracta 
d’una instal·lació que utilitza energia renovable i que a més de 
subministrar calefacció als habitatges generaria vapor a alta pressió 
per produir electricitat.

Indicadors

Prioritat ! Prioritària

Línia 5. OPTIMITZAR ELS CONSUMS ENERGÈTICS I REDUIR LES 
EMISSIONS CONTAMINANTS A L'ATMOSFERA

Programa 5.2  Reduir el consum d'energia del sector domèstic i promoure l'ús 
d'energies renovables

Tipus d'acció Estudis Directament executable 
per l'Ajuntament

El cost indicat només inclou l'estudi de viabilitat de la instal·lació, la qual podria 
tenir un cost aproximat de 500 milions subvencionables per diferents 
administracions

0,8Cost Total
(MPTES)

-Anys

Indicador 28:  PRODUCCIÓ LOCAL D'ENERGIES 
RENOVABLES
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5.2.3

Valoritzar els residus de fusta i llenya amb una central de 
calefacció municipal amb producció d’electricitat

Acció

Finançament

Responsabilitat 
seguimient i/o 
execució

Principis de
Sostenibilitat

Programes de
Finançament

ICAEN (DICT) , ARB

ICAEN (DICT)

THERMIE

Ritme de consum de recursos no renovables inferior al ritme en 
que els recursos renovables sostenibles els substitueixen
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5.3.1

Potenciar la implantació d’una Oficina d’Estalvi Energètic 
d’àmbit comarcal

Acció

Termini d'execució/implantació Mitjà

Periodicitat

Descripció Promoure una assessoria comarcal en col·laboració amb l’ICAEN i 
les companyies subministradores destinada tant al sector industrial 
com el domèstic, incidint amb l’ús de fonts d’energia menys 
contaminants, l’aplicació de tecnologia de climatització més eficient i 
l’ús d’energia solar.

Indicadors

Prioritat -

Línia 5. OPTIMITZAR ELS CONSUMS ENERGÈTICS I REDUIR LES 
EMISSIONS CONTAMINANTS A L'ATMOSFERA

Programa 5.3 Reduir el consum d’energia a les indústries i incrementar els 
controls dels contaminants atmosfèrics

Tipus d'acció Gestió Directament executable 
per l'Ajuntament

S'ha considerat una dedicació d'un tècnic a mitja jornada

25,0Cost Total
(MPTES)

10Anys

Indicador 27:  CONSUM D'ENERGIA D'ÚS DOMÈSTIC
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5.3.1

Potenciar la implantació d’una Oficina d’Estalvi Energètic 
d’àmbit comarcal

Acció

Finançament

Responsabilitat 
seguimient i/o 
execució

Principis de
Sostenibilitat

Programes de
Finançament

CCS , ICAEN (DICT) , ARB

CCS , ICAEN (DICT)

Ritme d’emissió de contaminants inferior a la capacitat de l’aire, 
l’aigua i del sòl
per absorbir-los i processar-los
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5.3.2

Promoure la reducció d’energia als principals consumidors 
industrials mitjançant auditories energètiques

Acció

Termini d'execució/implantació Curt

Periodicitat

Descripció Impulsar la realització d’auditories energètiques entre els majors 
consumidors d’energia i l’aplicació de mesures per reduir els 
consums

Indicadors

Prioritat -

Línia 5. OPTIMITZAR ELS CONSUMS ENERGÈTICS I REDUIR LES 
EMISSIONS CONTAMINANTS A L'ATMOSFERA

Programa 5.3 Reduir el consum d’energia a les indústries i incrementar els 
controls dels contaminants atmosfèrics

Tipus d'acció Gestió Directament executable 
per l'Ajuntament

El cost per auditoria és d'unes 600.000 pts a  càrrec de l'industrial, podent-se 
arribar a subvencions de l'ICAEN del 50%. La despesa indicada fa referència a la 
dedicació de personal de l'Ajuntament per promoure les auditories

0,1Cost Total
(MPTES)

-Anys
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5.3.2

Promoure la reducció d’energia als principals consumidors 
industrials mitjançant auditories energètiques

Acció

Finançament

Responsabilitat 
seguimient i/o 
execució

Principis de
Sostenibilitat

Programes de
Finançament

Empreses locals , ICAEN (DICT) , ARB

Empreses locals  50% , ICAEN (DICT)  50%

S ( f S ( f fSAVE (Programa plurianual de foment de l'eficàcia energètica)
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5.3.3

Incrementar els controls de les emissions  de contaminants a les 
indústries carrosseres

Acció

Termini d'execució/implantació Curt

Periodicitat

Descripció Fomentar la realització de controls periòdics de l'emissió de 
contaminants produïts en el procés de pintat a les indústries 
carrosseres del municipi, així com en les calderes que escalfen els 
forns de pintat.

Indicadors

Prioritat -

Línia 5. OPTIMITZAR ELS CONSUMS ENERGÈTICS I REDUIR LES 
EMISSIONS CONTAMINANTS A L'ATMOSFERA

Programa 5.3 Reduir el consum d’energia a les indústries i incrementar els 
controls dels contaminants atmosfèrics

Tipus d'acció Normativa Directament executable 
per l'Ajuntament

2,0Cost Total
(MPTES)

-Anys
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5.3.3

Incrementar els controls de les emissions  de contaminants a les 
indústries carrosseres

Acció

Finançament

Responsabilitat 
seguimient i/o 
execució

Principis de
Sostenibilitat

Programes de
Finançament

DGQA (DMA) , ARB(MA)

DGQA (DMA)  100%
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6.1.1

Crear la figura d'un coordinador tècnic de l'Agenda 21 Local

Acció

Termini d'execució/implantació Curt

Periodicitat Continuada

Descripció Crear la figura d'un coordinador tècnic de l'Agenda 21 Local 
mitjançant l'assignació d'un tècnic superior a dedicació completa que 
es responsabilitzi d'impulsar i coordinar l'Agenda 21 Local, i la 
captació dels recursos econòmics per a la seva implementació. El 
seu perfil hauria de respondre a la d'un professional amb una visió 
general dels diferents aspectes ambientals, solvència tècnica en 
gestió ambiental municipal, coneixement del medi rural, capacitat de 
comunicació i coordinació, i una gran iniciativa.

Indicadors

Prioritat ! Prioritària

Línia 6. POTENCIAR LA GESTIÓ AMBIENTAL MUNICIPAL I 
L'AMBIENTALITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

Programa 6.1 Reforçar els recursos humans assignats a la gestió ambiental i 
incrementar la coordinació

Tipus d'acció Gestió Directament executable 
per l'Ajuntament

El cost estimat considera la dedicació d'un tècnic superior a dedicació completa per 
al desenvolupament i dinamització de l'Agenda 21 Local al llarg dels 10 anys 
d'implementació del PALS i segons el nivell de salari brut d'un tècnic superior 
actual a l'ajuntament

35,0Cost Total
(MPTES)

10Anys

Indicador 40:  DESPESA MUNICIPAL EN MEDI AMBIENT , 
Indicador 40:  DESPESA MUNICIPAL EN MEDI AMBIENT
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6.1.1

Crear la figura d'un coordinador tècnic de l'Agenda 21 Local

Acció

Finançament

Responsabilitat 
seguimient i/o 
execució

Principis de
Sostenibilitat

Programes de
Finançament

ARB

ARB  100%
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6.1.2

Crear una comissió de coordinació i seguiment de l'Agenda 21 
Local.

Acció

Termini d'execució/implantació Curt

Periodicitat

Sense cost

Descripció Constituir una comissió tècnico-política de seguiment constituïda pel 
conjunt d'àrees municipals implicades en la gestió ambiental local i el 
desenvolupament de l'Agenda 21 Local. Les seves funcions 
principals seran coordinar les actuacions municipals amb incidència 
ambiental; fer un seguiment periòdic del desenvolupament del Pla 
d'Acció Local per a la Sostenibilitat i la seva actualització; revisar 
anualment el conjunt d'actuacions del Pla a realitzar i els seus 
pressupostos; i fer el seguiment de la integració de criteris de 
sostenibiliat a la gestió ambiental.

Indicadors

Prioritat -

Línia 6. POTENCIAR LA GESTIÓ AMBIENTAL MUNICIPAL I 
L'AMBIENTALITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

Programa 6.1 Reforçar els recursos humans assignats a la gestió ambiental i 
incrementar la coordinació

Tipus d'acció Directament executable 
per l'Ajuntament

-Cost Total
(MPTES)

-Anys
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6.1.2

Crear una comissió de coordinació i seguiment de l'Agenda 21 
Local.

Acció

Finançament

Responsabilitat 
seguimient i/o 
execució

Principis de
Sostenibilitat

Programes de
Finançament

ARB , ARB , ARB
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6.2.1

Incrementar l’ús de material reutilitzable i de la recollida 
selectiva de residus als edificis municipals, i en els actes públics

Acció

Termini d'execució/implantació Curt

Periodicitat

El cost és 0 per que no inclou les hores necessàries a càrrec dels 
tècnics municipals

Descripció Potenciar la recollida selectiva i l'ús de material reutilitzable als 
edificis municipals mitjançant la incorporació de contenidors interiors 
de recollida selectiva en els diferents espais de les instal·lacions 
municipals, sensibilitzant i informant al personal municipal sobre la 
seva utilització i establint un protocol de recollida adreçat al servei de 
neteja de les instal·lacions municipals.

Indicadors

Prioritat -

Línia 6. POTENCIAR LA GESTIÓ AMBIENTAL MUNICIPAL I 
L'AMBIENTALITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

Programa 6.2 Potenciar la integració de criteris ambientals en el funcionament 
administració local

Tipus d'acció Educació Directament executable 
per l'Ajuntament

El pressupost considera una partida per a la incorporació de contenidors de 
recollida de paper

0,2Cost Total
(MPTES)

-Anys

Indicador 21:  PRODUCCIÓ NETA DE RESIDUS , Indicador 
23:  RESIDUS URBANS  RECICLATS
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6.2.1

Incrementar l’ús de material reutilitzable i de la recollida 
selectiva de residus als edificis municipals, i en els actes públics

Acció

Finançament

Responsabilitat 
seguimient i/o 
execució

Principis de
Sostenibilitat

Programes de
Finançament

ARB

ARB  100%

Ritme de consum de recursos materials, hídrics i energètics 
renovables inferior a la capacitat dels sistemes naturals per 
reposar-los
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6.2.2

Integrar criteris ambientals en la compra de béns i equips i en la 
selecció de proveïdors

Acció

Termini d'execució/implantació Curt

Periodicitat

Sense cost

Descripció Integrar criteris ambientals en la selecció dels productes de consum 
habitual en el funcionament de l'administració local i que considerin 
els criteris següents:

- Proximitat de la seva producció i de les matèries primeres que 
utilitza.
- Evitar l'ús de matèries primeres problemàtiques com les fustes 
tropicals o substàncies amb alta incidència ambiental com el PVC i 
CFC's.
- Afavorir productes la producció de la qual sigui poc intensiva en 
energia, aigua i altres recursos naturals.
- Afavorir productors amb implantació de sistemes de Gestió 
Ambiental (EMAS o ISO 14000).
- Afavorir productes d'alta durabilitat i fàcilment reparables.
- Evitar productes generadors de residus, emissions o efluents tòxics.
- Afavorir l'ús de productes reciclats i reciclables.

Prioritat -

Línia 6. POTENCIAR LA GESTIÓ AMBIENTAL MUNICIPAL I 
L'AMBIENTALITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

Programa 6.2 Potenciar la integració de criteris ambientals en el funcionament 
administració local

Tipus d'acció Integració de criteris de 
sostenibilitat

Directament executable 
per l'Ajuntament

-Cost Total
(MPTES)

-Anys
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6.2.2

Integrar criteris ambientals en la compra de béns i equips i en la 
selecció de proveïdors

Acció

Indicadors

Finançament

Responsabilitat 
seguimient i/o 
execució

Principis de
Sostenibilitat

Programes de
Finançament

ARB

Ritme d’emissió de contaminants inferior a la capacitat de l’aire, 
l’aigua i del sòl
per absorbir-los i processar-los , Ritme de consum de recursos no 
renovables inferior al ritme en que els recursos renovables 
sostenibles els substitueixen , Ritme de consum de recursos 
materials, hídrics i energètics renovables inferior a la capacitat 
dels sistemes naturals per reposar-los
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6.2.3

Integrar criteris ambientals en la contractació i concessió de 
serveis externs

Acció

Termini d'execució/implantació Curt

Periodicitat

Sense cost

Descripció Incorporar criteris ambientals en tots els plecs de condicions per 
contractacions o concessions promogudes des de l'ajuntament de 
forma que s'afavoreixi les empreses que disposin d'una política 
ambiental més desenvolupada.
Els criteris que s'haurien de considerar en la contractació de serveis 
externs serien els següents: implantació d'un Sistema de Gestió 
Ambiental (EMAS, ISO14000), disposició de productes o serveis 
amb etiquetat ecològic, desenvolupament de programes que tractin 
d'optimitzar el consum energètic, serveis que emprin plantes de 
reciclatge i recollida selectiva de residus, l'ús de vehicles 
insonoritzats i amb motors poc contaminants (motors elèctrics), l'ús 
de paper reciclat en totes les accions de comunicació que es duen a 
terme i l'ús de materials d'oficina reutilitzables, reciclables i no 
agressius amb el medi ambient

Indicadors

Prioritat -

Línia 6. POTENCIAR LA GESTIÓ AMBIENTAL MUNICIPAL I 
L'AMBIENTALITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

Programa 6.2 Potenciar la integració de criteris ambientals en el funcionament 
administració local

Tipus d'acció Integració de criteris de 
sostenibilitat

Directament executable 
per l'Ajuntament

-Cost Total
(MPTES)

-Anys
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6.2.3

Integrar criteris ambientals en la contractació i concessió de 
serveis externs

Acció

Finançament

Responsabilitat 
seguimient i/o 
execució

Principis de
Sostenibilitat

Programes de
Finançament

ARB(HIS)

Ritme d’emissió de contaminants inferior a la capacitat de l’aire, 
l’aigua i del sòl
per absorbir-los i processar-los , Ritme de consum de recursos no 
renovables inferior al ritme en que els recursos renovables 
sostenibles els substitueixen , Ritme de consum de recursos 
materials, hídrics i energètics renovables inferior a la capacitat 
dels sistemes naturals per reposar-los
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6.2.4

Editar i distribuir un Manual de bones pràctiques pels 
treballadors municipals.

Acció

Termini d'execució/implantació Mitjà

Periodicitat

No inclou les hores necessàries de supervisió a càrrec dels tècnics 
municipals

Descripció Elaborar i aplicar un Manual de Bones Pràctiques que incorpori 
criteris ambientals en l’activitat diària del personal de l’administració 
local contemplant els següents aspectes:
- Ús de materials d’oficina reutilitzables, reciclables i no agressius  
amb el medi (paper reciclat, retoladors a l’aigua, tòners reutilitzables, 
matèries plàstiques i materials lliures de clor, ...).
- Recollida selectiva a l’interior de les oficines, sobretot de paper i 
cartró.
- Estalvi de paper realitzant fotocòpies a dues cares, reutilització de 
paper i utilització del correu electrònic i altres tecnologies que facilitin 
un reduït ús del paper.
- Estalvi d’aigua sanitària.
- Ús eficient de les oficines i aparells instal·lats per reduir els 
consums energètics.
- Realització de la climatització i de la ventilació dels edificis evitant 
la síndrome de l’edifici malalt.
- Ergonomia  i prevenció de riscos en el lloc de treball (protecció 
pantalles d’ordinador, ...).

La seva elaboració es podria considerar com una actuació pilot 
potencialment valoritzable per a altres municipis de les comarques 
gironines en procés d'implantació del PALS

Prioritat -

Línia 6. POTENCIAR LA GESTIÓ AMBIENTAL MUNICIPAL I 
L'AMBIENTALITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

Programa 6.2 Potenciar la integració de criteris ambientals en el funcionament 
administració local

Tipus d'acció Educació Directament executable 
per l'Ajuntament

Considera l'elaboració dels continguts, disseny, maquetació i impressió d'un 
exemplar per al conjunt dels treballadors

1,2Cost Total
(MPTES)

-Anys
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6.2.4

Editar i distribuir un Manual de bones pràctiques pels 
treballadors municipals.

Acció

Indicadors

Finançament

Responsabilitat 
seguimient i/o 
execució

Principis de
Sostenibilitat

Programes de
Finançament

DdGI , ARB

ARB(TUR)  20% , DdGI  80%

"Programa de suport al desenvolupament d'accions programades 
als Plans d'Acció Local per a la Sostenibilitat"

Ritme d’emissió de contaminants inferior a la capacitat de l’aire, 
l’aigua i del sòl
per absorbir-los i processar-los , Ritme de consum de recursos no 
renovables inferior al ritme en que els recursos renovables 
sostenibles els substitueixen , Ritme de consum de recursos 
materials, hídrics i energètics renovables inferior a la capacitat 
dels sistemes naturals per reposar-los
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6.2.5

Promoure la implantació de Sistemes de Gestió Mediambiental 
basats en la ISO 14.001 i EMAS en l’àmbit de l’administració 

municipal.

Acció

Termini d'execució/implantació Mitjà

Periodicitat

No inclou les hores necessàries de supervisió a càrrec dels tècnics 
municipals

Descripció Implantar un Sistema de Gestió Mediambiental basat en la 
ISO14001 o EMAS en l'ajuntament d'Arbúcies com a element de 
millora de la gestió mediambiental del seu funcionament actual, 
element divulgatiu i exemplificador per a la població i el conjunt 
d'empreses locals, i com a eina d'imatge de vila en el marc de 
l'estratègia del seu desenvolupament turístic de qualitat.

Indicadors

Prioritat -

Línia 6. POTENCIAR LA GESTIÓ AMBIENTAL MUNICIPAL I 
L'AMBIENTALITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

Programa 6.2 Potenciar la integració de criteris ambientals en el funcionament 
administració local

Tipus d'acció Gestió Directament executable 
per l'Ajuntament

S'han considerat els costos de consultoria per a l'implantació del SGMA aprofitant 
la informació elaborada al PALS i els costos d'auditoria anual per un període de 5 
anys.

3,3Cost Total
(MPTES)

5Anys

Indicador 41:  IMPLANTACIÓ DE SISTEMES DE GESTIÓ 
MEDIAMBIENTAL A L'ADMINISTRACIÓ LOCAL , Indicador 
41:  IMPLANTACIÓ DE SISTEMES DE GESTIÓ 
MEDIAMBIENTAL A L'ADMINISTRACIÓ LOCAL
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6.2.5

Promoure la implantació de Sistemes de Gestió Mediambiental 
basats en la ISO 14.001 i EMAS en l’àmbit de l’administració 

municipal.

Acció

Finançament

Responsabilitat 
seguimient i/o 
execució

Principis de
Sostenibilitat

Programes de
Finançament

ARB

DdGI  20% , ARB  80%

"Programa de suport al desenvolupament d'accions programades 
als Plans d'Acció Local per a la Sostenibilitat"
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6.3.1

Aplicar bones pràctiques ambientals en els projectes 
arquitectònics o d’urbanització promoguts per l’Ajuntament

Acció

Termini d'execució/implantació Mitjà

Periodicitat Continuada

Pendent de valorar

Descripció Incorporar criteris bioclimàtics en els projectes arquitectònics 
impulsats per l’Ajuntament i criteris ambientals en el projectes 
d’urbanització, com són voreres amples, arbrat viari, espais 
adequats per a contenidors de residus o implantació de xarxa 
separativa d’aigües pluvials.

Indicadors

Prioritat -

Línia 6. POTENCIAR LA GESTIÓ AMBIENTAL MUNICIPAL I 
L'AMBIENTALITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

Programa 6.3 Impulsar les bones pràctiques ambientals en espais públics

Tipus d'acció Integració de criteris de 
sostenibilitat

Directament executable 
per l'Ajuntament

El cost es considera pendent de valorar perquè pot no haver-hi un sobrecost 
específic pel fet d'aplicar els criteris indicats i, en tot cas, això dependrà de cada 
projecte

-Cost Total
(MPTES)

-Anys

Pla d'Acció Local per a la Sostenibilitat d'Arbúcies. MINUARTIA, Estudis Ambientals. 2001 

 399
3. Pla d'Acció Local per a la Sostenibilitat



6.3.1

Aplicar bones pràctiques ambientals en els projectes 
arquitectònics o d’urbanització promoguts per l’Ajuntament

Acció

Finançament

Responsabilitat 
seguimient i/o 
execució

Principis de
Sostenibilitat

Programes de
Finançament

ARB(URB)

ARB  100%

"Programa de suport al desenvolupament d'accions programades 
als Plans d'Acció Local per a la Sostenibilitat"

Justícia social i satisfacció de les necessitats bàsiques de la 
població , Manteniment de la diversitat biològica, la salut pública i 
la qualitat ambiental a nivells suficients per  preservar la vida i el 
benestar social humans, així com la flora i la fauna , Ritme 
d’emissió de contaminants inferior a la capacitat de l’aire, l’aigua i 
del sòl
per absorbir-los i processar-los
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6.3.2

Impulsar bones pràctiques ambientals en el manteniment de la 
jardineria i l’arbrat viari

Acció

Termini d'execució/implantació Curt

Periodicitat Continuada

No inclou les hores necessàries de supervisió a càrrec dels tècnics 
municipals

Descripció Elaborar un manual de bones pràctiques ambientals en les tasques 
de jardineria i manteniment de l’arbrat viari, com són la utilització de 
tècniques de rec que estalvïin aigua, el compostatge i ús com a adob 
de les restes de poda, o l’adequació de la poda a les necessitats 
d’encaix de l’arbre com a element viari evitant actuacions escessives 
que el malmetin. El manual també ha d'incorporar criteris sobre 
tipologia d’arbrat viari segons tipus de carrers o espais públics i 
segons l'ús que l'espai hagi de tenir.

Indicadors

Prioritat -

Línia 6. POTENCIAR LA GESTIÓ AMBIENTAL MUNICIPAL I 
L'AMBIENTALITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

Programa 6.3 Impulsar les bones pràctiques ambientals en espais públics

Tipus d'acció Gestió Directament executable 
per l'Ajuntament

1,0Cost Total
(MPTES)

-Anys
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6.3.2

Impulsar bones pràctiques ambientals en el manteniment de la 
jardineria i l’arbrat viari

Acció

Finançament

Responsabilitat 
seguimient i/o 
execució

Principis de
Sostenibilitat

Programes de
Finançament

ARB(OS)

DdGI  50% , ARB  50%

"Programa de suport al desenvolupament d'accions programades 
als Plans d'Acció Local per a la Sostenibilitat"
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6.3.3

Incentivar la utilització de l’arbrat en l’espai públic en els nous 
projectes i remodelacions

Acció

Termini d'execució/implantació Curt

Periodicitat Continuada

El cost és 0 per que no inclou les hores necessàries a càrrec dels 
tècnics municipals

Descripció Incentivar i promoure la utilització de l’arbrat en els projectes de nous 
espais públics o en la remodelació dels ja existents, com a eina per 
afavorir els desplaçaments a peu i per millorar el paisatge urbà.

Indicadors

Prioritat -

Línia 6. POTENCIAR LA GESTIÓ AMBIENTAL MUNICIPAL I 
L'AMBIENTALITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

Programa 6.3 Impulsar les bones pràctiques ambientals en espais públics

Tipus d'acció Integració de criteris de 
sostenibilitat

Directament executable 
per l'Ajuntament

-Cost Total
(MPTES)

-Anys

Pla d'Acció Local per a la Sostenibilitat d'Arbúcies. MINUARTIA, Estudis Ambientals. 2001 

 403
3. Pla d'Acció Local per a la Sostenibilitat



6.3.3

Incentivar la utilització de l’arbrat en l’espai públic en els nous 
projectes i remodelacions

Acció

Finançament

Responsabilitat 
seguimient i/o 
execució

Principis de
Sostenibilitat

Programes de
Finançament

ARB(URB) , ARB(OS)

Progrés econòmic local , Manteniment de la diversitat biològica, la 
salut pública i la qualitat ambiental a nivells suficients per  
preservar la vida i el benestar social humans, així com la flora i la 
fauna
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6.4.1

Elaboració del Pla Bàsic d’Emergència Municipal

Acció

Termini d'execució/implantació Curt

Periodicitat

Descripció Elaborar un Pla Bàsic d’Emergència municipal com a instrument per 
identificar i fer una valoració dels principals riscos que es donen al 
municipi com ara el transport de mercaderies perilloses, el  risc 
d’avingudes d’aigua, nevades, contaminació per ozó, etc. Cal tenir 
en compte que l'elaboració d'aquest Pla només és obligatori per 
municipis de més de 20.000 habitants, però es considera 
recomanable realitzar-lo per detectar possibles riscos. Tot i això, si la 
vila d'Arbúcies obté la qualificació de municipi turístic, l'elaboració i 
aprovació d'aquest Pla serà obligatòria..

Indicadors

Prioritat ! Prioritària

Línia 6. POTENCIAR LA GESTIÓ AMBIENTAL MUNICIPAL I 
L'AMBIENTALITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

Programa 6.4 Prevenir i controlar els factors de risc ambiental per incrementar 
la seguretat i protecció a la població

Tipus d'acció Estudis Directament executable 
per l'Ajuntament

S'ha estimat en base a les hoes previstes d'un tècnic municipal

0,6Cost Total
(MPTES)

-Anys
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6.4.1

Elaboració del Pla Bàsic d’Emergència Municipal

Acció

Finançament

Responsabilitat 
seguimient i/o 
execució

Principis de
Sostenibilitat

Programes de
Finançament

DI (GC) , ARB

ARB(GOV)  100%

Justícia social i satisfacció de les necessitats bàsiques de la 
població
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6.4.2

Mantenir actualitzat el Pla d’Actuació Municipal per a incendis 
forestals del municipi

Acció

Termini d'execució/implantació Curt

Periodicitat

No inclou les hores necessàries de supervisió a càrrec dels tècnics 
municipals

Descripció Mantenir actualitzat (revisió anual) el cens de recursos humans i 
materials, així com les actuacions que s’han de desencadenar 
davant la producció d'un incendi forestal, tant pel que fa al propi Pla 
com als Plans d’autoprotecció recollits a l’annex i executar les 
propostes de millora que s’hi incorporin.

Indicadors

Prioritat ! Prioritària

Línia 6. POTENCIAR LA GESTIÓ AMBIENTAL MUNICIPAL I 
L'AMBIENTALITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

Programa 6.4 Prevenir i controlar els factors de risc ambiental per incrementar 
la seguretat i protecció a la població

Tipus d'acció Normativa Directament executable 
per l'Ajuntament

S'ha indicat només el cost de realització de millores

0,5Cost Total
(MPTES)

-Anys

Indicador 3:  INCENDIS FORESTALS
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6.4.2

Mantenir actualitzat el Pla d’Actuació Municipal per a incendis 
forestals del municipi

Acció

Finançament

Responsabilitat 
seguimient i/o 
execució

Principis de
Sostenibilitat

Programes de
Finançament

ADF , DG (GC) , ARB

DG (GC) , ADF , ARB(GOV)

Justícia social i satisfacció de les necessitats bàsiques de la 
població

Pla d'Acció Local per a la Sostenibilitat d'Arbúcies. MINUARTIA, Estudis Ambientals. 2001 

 408 Document II. Pla d'Acció Local per a la Sostenibilitat



6.4.3

Elaboració de Plans d’Autoprotecció per a emergències per 
incendis forestals per a les urbanitzacions i instal·lacions 

turístiques

Acció

Termini d'execució/implantació Curt

Periodicitat

Pendent de valorar

Descripció Elaborar, segons exigeix el Decret 64/1995,  els Plans 
d’Autoprotecció per a emergències per incendis forestals per a les 
urbanitzacions que no estiguin annexionades al casc urbà, així com 
també per a les cases de colònies i el càmping del Vidal. Aquests 
s'hauran d'incloure com a annex al Pla d’Actuació Municipal per a 
incendis forestals del municipi d’Arbúcies.

Indicadors

Prioritat ! Prioritària

Línia 6. POTENCIAR LA GESTIÓ AMBIENTAL MUNICIPAL I 
L'AMBIENTALITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

Programa 6.4 Prevenir i controlar els factors de risc ambiental per incrementar 
la seguretat i protecció a la població

Tipus d'acció Normativa Directament executable 
per l'Ajuntament

Cost Total
(MPTES)

-Anys

Indicador 3:  INCENDIS FORESTALS

Pla d'Acció Local per a la Sostenibilitat d'Arbúcies. MINUARTIA, Estudis Ambientals. 2001 

 409
3. Pla d'Acció Local per a la Sostenibilitat



6.4.3

Elaboració de Plans d’Autoprotecció per a emergències per 
incendis forestals per a les urbanitzacions i instal·lacions 

turístiques

Acció

Finançament

Responsabilitat 
seguimient i/o 
execució

Principis de
Sostenibilitat

Programes de
Finançament

Urbanitzacions , Empreses locals , ARB

Urbanitzacions , Empreses locals

Justícia social i satisfacció de les necessitats bàsiques de la 
població
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6.4.4

Promoure la implantació de Sistemes de Gestió Mediambiental 
basats en la ISO 14.001, o bé l'EMAS, i Sistemes de Seguretat i 

Prevenció de Riscos Laborals en l’àmbit industrial

Acció

Termini d'execució/implantació Curt

Periodicitat

Descripció Fomentar la realització de jornades tècniques destinades al sector 
industrial per informar i sensibilitzar  dels avantatges d'implantar un 
sistema de gestió ambiental i de l'obligatorietat de disposar d'un 
sistema de  prevenció de riscos laborals a les seves empreses.

Indicadors

Prioritat -

Línia 6. POTENCIAR LA GESTIÓ AMBIENTAL MUNICIPAL I 
L'AMBIENTALITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

Programa 6.4 Prevenir i controlar els factors de risc ambiental per incrementar 
la seguretat i protecció a la població

Tipus d'acció Educació Directament executable 
per l'Ajuntament

S'ha inclòs el cost d'organització i de participació de tècnics especialitzats

0,5Cost Total
(MPTES)

-Anys

Indicador 33:  IMPLANTACIÓ DE SISTEMES DE GESTIÓ 
MEDIAMBIENTAL A LES EMPRESES
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6.4.4

Promoure la implantació de Sistemes de Gestió Mediambiental 
basats en la ISO 14.001, o bé l'EMAS, i Sistemes de Seguretat i 

Prevenció de Riscos Laborals en l’àmbit industrial

Acció

Finançament

Responsabilitat 
seguimient i/o 
execució

Principis de
Sostenibilitat

Programes de
Finançament

ARB , Empreses locals

ARB  50% , CCS  50%

Ajuts per a actuacions d'adopció i implantació de sistemes 
voluntaris de gestió ambiental (SGMA) , Ajuts per a la realització 
dels assaigs o controls per a l'obtenció del Distintiu de garantia de 
qualitat ambiental o l'Etiqueta ecològica de la U.E.

Participació de la ciutadania i sectors locals en el 
desenvolupament sostenible local
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6.4.5

Continuar amb la implantació de la xarxa d’hidrants

Acció

Termini d'execució/implantació Curt

Periodicitat -

No inclou les hores necessàries de supervisió a càrrec dels tècnics 
municipals

Descripció Acabar d'implantar la xarxa d'hidrants al nucli urbà, així com 
incentivar la seva instal·lació al polígon industrial Torres Pujals.

Indicadors

Prioritat -

Línia 6. POTENCIAR LA GESTIÓ AMBIENTAL MUNICIPAL I 
L'AMBIENTALITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

Programa 6.4 Prevenir i controlar els factors de risc ambiental per incrementar 
la seguretat i protecció a la població

Tipus d'acció Normativa Directament executable 
per l'Ajuntament

2,0Cost Total
(MPTES)

-Anys
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6.4.5

Continuar amb la implantació de la xarxa d’hidrants

Acció

Finançament

Responsabilitat 
seguimient i/o 
execució

Principis de
Sostenibilitat

Programes de
Finançament

Comp.Submin. d'aigua , ARB

Comp.Submin. d'aigua  100%

Justícia social i satisfacció de les necessitats bàsiques de la 
població
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6.5.1

Elaboració d’una ordenança municipal per a l’aplicació de la Llei 
d’Intervenció Integral de l’Administració Ambiental

Acció

Termini d'execució/implantació Curt

Periodicitat

El cost és 0 per que no inclou les hores necessàries a càrrec dels 
tècnics municipals

Descripció Elaborar una ordenança que defineixi com s’ha de realitzar la 
tramitació i obtenció de permisos de les noves activitats, així com, 
les renovacions i actualitzacions de les ja existents. Cal incidir 
sobretot en els protocols d’actuació per a les activitats compreses 
dins l’annex II de la llei, sotmeses al règim de llicència i control 
ambiental, i per a les activitats incloses dins l’annex III, sotmeses al 
règim de comunicació i control ambiental.

Indicadors

Prioritat ! Prioritària

Línia 6. POTENCIAR LA GESTIÓ AMBIENTAL MUNICIPAL I 
L'AMBIENTALITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

Programa 6.5 Millorar el control sobre les activitats del municipi.

Tipus d'acció Normativa Directament executable 
per l'Ajuntament

-Cost Total
(MPTES)

-Anys
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6.5.1

Elaboració d’una ordenança municipal per a l’aplicació de la Llei 
d’Intervenció Integral de l’Administració Ambiental

Acció

Finançament

Responsabilitat 
seguimient i/o 
execució

Principis de
Sostenibilitat

Programes de
Finançament

ARB

Justícia social i satisfacció de les necessitats bàsiques de la 
població
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6.5.2

Obtenció d’una gestió informatitzada per adequar el procés de 
tramitació de les llicències d’acord amb la Llei d’Intervenció 

Integral de l’Administració Ambiental

Acció

Termini d'execució/implantació Curt

Periodicitat

Descripció Implantar un programa informàtic per a la  gestió i  control més 
acurat de les activitats del municipi, i d’acord amb la normativa 
vigent. Es tracta d'agilitzar i facilitar la tramitació de les sol·licituds de 
noves llicències i de controlar l'actualització de les ja existents 
d'acord amb la classificació de cadascuna d'elles segons l'annex de 
la llei d'IIAE.

Indicadors

Prioritat -

Línia 6. POTENCIAR LA GESTIÓ AMBIENTAL MUNICIPAL I 
L'AMBIENTALITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

Programa 6.5 Millorar el control sobre les activitats del municipi.

Tipus d'acció Gestió Directament executable 
per l'Ajuntament

0,3Cost Total
(MPTES)

-Anys
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6.5.2

Obtenció d’una gestió informatitzada per adequar el procés de 
tramitació de les llicències d’acord amb la Llei d’Intervenció 

Integral de l’Administració Ambiental

Acció

Finançament

Responsabilitat 
seguimient i/o 
execució

Principis de
Sostenibilitat

Programes de
Finançament

ARB(OS)

ARB  100%

Justícia social i satisfacció de les necessitats bàsiques de la 
població
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6.5.3

Continuar treballant per a l’obtenció d’un cens actual de les 
activitats

Acció

Termini d'execució/implantació Curt

Periodicitat

Descripció Crear la figura d’un inspector d’activitat per realitzar un cens 
actualitzat de les activitats implantades al municipi (incloent les agro-
ramaderes), per poder determinar el nombre d'activitats sense 
llicència i requerir la seva legalització. Aquesta tasca d'actualització 
s'ha de mantenir al llarg dels anys, ja sigui amb tasques d'inspecció 
o bé a través d'altra informació com ara mitjançant el control d'altes i 
baixes de l'IAE, etc.

Indicadors

Prioritat -

Línia 6. POTENCIAR LA GESTIÓ AMBIENTAL MUNICIPAL I 
L'AMBIENTALITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

Programa 6.5 Millorar el control sobre les activitats del municipi.

Tipus d'acció Estudis Directament executable 
per l'Ajuntament

4,0Cost Total
(MPTES)

10Anys
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6.5.3

Continuar treballant per a l’obtenció d’un cens actual de les 
activitats

Acció

Finançament

Responsabilitat 
seguimient i/o 
execució

Principis de
Sostenibilitat

Programes de
Finançament

ARB

ARB(URB)  100%

Justícia social i satisfacció de les necessitats bàsiques de la 
població
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6.5.4

Controlar el soroll generat per les activitats i fer el seguiment 
dels problemes

Acció

Termini d'execució/implantació Curt

Periodicitat

El cost és 0 per que no inclou les hores necessàries a càrrec dels 
tècnics municipals

Descripció Realitzar mesures de soroll a les activitats que generin denúncies i 
exigir l'aplicació de mesures correctores en els casos que sigui 
necessari

Indicadors

Prioritat -

Línia 6. POTENCIAR LA GESTIÓ AMBIENTAL MUNICIPAL I 
L'AMBIENTALITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

Programa 6.5 Millorar el control sobre les activitats del municipi.

Tipus d'acció Normativa Directament executable 
per l'Ajuntament

-Cost Total
(MPTES)

-Anys

Pla d'Acció Local per a la Sostenibilitat d'Arbúcies. MINUARTIA, Estudis Ambientals. 2001 

 421
3. Pla d'Acció Local per a la Sostenibilitat



6.5.4

Controlar el soroll generat per les activitats i fer el seguiment 
dels problemes

Acció

Finançament

Responsabilitat 
seguimient i/o 
execució

Principis de
Sostenibilitat

Programes de
Finançament

ARB

Justícia social i satisfacció de les necessitats bàsiques de la 
població
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7.1.1

Crear un Òrgan impulsor de l'Agenda 21 Local

Acció

Termini d'execució/implantació Curt

Periodicitat Continuada

El cost és 0 per que no inclou les hores necessàries a càrrec dels 
tècnics municipals

Descripció Constituir i dinamitzar un òrgan estable de participació ciutadana 
municipal per la promoció i seguiment del desenvolupament de 
l'Agenda 21 Local, on estiguin representats els diversos agents 
socials i econòmics de la vila, així com el govern local, i que parteixi 
del treball realitzat en el marc de l'elaboració del PALS.
Les principals funcions a desenvolupar seran:
. Intercanviar informació entre consistori i conjunt d'agents socials i 
econòmics de la ciutat al voltant de temàtiques ambientals.
. Garantir i promoure la recollida i difusió de propostes d'actuació per 
a la sostenibilitat per part dels agents socio-econòmics i la ciutadania
. Fer un seguiment de la implementació de les actuacions per la a 
sostenibilitat de l'Agenda 21 Local, fent especial èmfasi en la 
utilització del sistema de controls i indicadors ambientals de la ciutat.
. Formular propostes per redefinir el Pla d'acció i promoure la seva 
revisió (quan es consideri escaient), tot participant en la seva 
discussió i consens.
. Fer un seguiment de la integració de la filosofia i principis de 
l'Agenda 21 Local en les noves polítiques i actuacions municipals 
que sorgeixin en els propers anys, i en especial en relació al nou 
planejament urbanístic.
. Proposar temàtiques ambientals del municipi a analitzar per part de 
l'ajuntament.

Prioritat ! Prioritària

Línia 7. EDUCAR EN ELS VALORS DE LA SOSTENIBILITAT I 
PROMOURE LA IMPLICACIÓ DE LA POBLACIÓ EN EL 
DESENVOLUPAMENT DE L'AGENDA 21 LOCAL

Programa 7.1 Fomentar la participació de la població i agents socials i 
econòmics locals en la implementació i seguiment de l'A21-Local

Tipus d'acció Educació i Participació Directament executable 
per l'Ajuntament

-Cost Total
(MPTES)

-Anys
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7.1.1

Crear un Òrgan impulsor de l'Agenda 21 Local

Acció

Indicadors

Finançament

Responsabilitat 
seguimient i/o 
execució

Principis de
Sostenibilitat

Programes de
Finançament

No s'han valoritzat les tasques de suport tècnic i administratiu que serien 
necessàries per part del personal municipal degut a que la funció i dinàmica 
concreta de la comissió s'hauria d'acordar pels seus membres i inicialment la 
dedicació no hauria de ser molt significativa.

ASEL , ARB

ARB  100%

Indicador 39:  ASSOCIACIONISME , Indicador 38:  
PARTICIPACIÓ CIUTADANA AMBIENTAL

Participació de la ciutadania i sectors locals en el 
desenvolupament sostenible local
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7.1.2

Realitzar un document divulgatiu del Pla d'Acció Local per a la 
Sostenibilitat-Agenda 21 d'Arbúcies

Acció

Termini d'execució/implantació Curt

Periodicitat -

No inclou les hores necessàries de supervisió a càrrec dels tècnics 
municipals

Descripció Editar i publicar en format reduït i divulgatiu els aspectes més 
significatius de la Diagnosi, Pla d'Acció Local per a la Sostenibilitat i 
Pla de Seguiment, com a element de sensibilització de la població i 
promotor de la seva implicació en el desenvolupament de l'Agenda 
21 d'Arbúcies. Garantir la seva distribució en el conjunt d'habitatges 
del municipi, les entitats locals i equipaments públics com poden ser 
centres d'ensenyament, biblioteques o edificis dels serveis 
municipals.

Prioritat -

Línia 7. EDUCAR EN ELS VALORS DE LA SOSTENIBILITAT I 
PROMOURE LA IMPLICACIÓ DE LA POBLACIÓ EN EL 
DESENVOLUPAMENT DE L'AGENDA 21 LOCAL

Programa 7.1 Fomentar la participació de la població i agents socials i 
econòmics locals en la implementació i seguiment de l'A21-Local

Tipus d'acció Educació i Participació Directament executable 
per l'Ajuntament

El cost considera l'elaboració dels continguts del document, el disseny, maquetació 
i impressió de 3.000 exemplars. La seva distribució es realitzaria mitjançant els 
canals habituals porta a porta de l'ajuntament i les entitats del municipi.

1,1Cost Total
(MPTES)

-Anys
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7.1.2

Realitzar un document divulgatiu del Pla d'Acció Local per a la 
Sostenibilitat-Agenda 21 d'Arbúcies

Acció

Indicadors

Finançament

Responsabilitat 
seguimient i/o 
execució

Principis de
Sostenibilitat

Programes de
Finançament

ARB

DdGI  75% , ARB  25%

"Programa de suport al desenvolupament d'accions programades 
als Plans d'Acció Local per a la Sostenibilitat"

Indicador 38:  PARTICIPACIÓ CIUTADANA AMBIENTAL , 
Indicador 39:  ASSOCIACIONISME

Participació de la ciutadania i sectors locals en el 
desenvolupament sostenible local
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7.1.3

Crear i mantenir la pàgina Web de l'Agenda 21 amb l'actualització 
de les accions realitzades i el sistema d'indicadors anual

Acció

Termini d'execució/implantació Curt

Periodicitat Anual

No inclou les hores necessàries de supervisió a càrrec dels tècnics 
municipals

Descripció Dissenyar i mantenir una pàgina Web de l'Agenda 21 vinculada a 
l'ajuntament i on es realitzi una actualizació periòdica de les accions 
desenvolupades i disposi dels sistemes d'indicadors calculats 
anualment.

Prioritat -

Línia 7. EDUCAR EN ELS VALORS DE LA SOSTENIBILITAT I 
PROMOURE LA IMPLICACIÓ DE LA POBLACIÓ EN EL 
DESENVOLUPAMENT DE L'AGENDA 21 LOCAL

Programa 7.1 Fomentar la participació de la població i agents socials i 
econòmics locals en la implementació i seguiment de l'A21-Local

Tipus d'acció Educació i Participació Directament executable 
per l'Ajuntament

Per a l'estimació del pressupost s'ha considerat el cost d'elaboració de la pàgina 
Web i el seu manteniment anual segons els costos de l'actual gestor de la pàgina 
Web d'Arbúcies i considerant que l'aportació de continguts va a càrrec de tècnics 
municipals

0,7Cost Total
(MPTES)

5Anys
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7.1.3

Crear i mantenir la pàgina Web de l'Agenda 21 amb l'actualització 
de les accions realitzades i el sistema d'indicadors anual

Acció

Indicadors

Finançament

Responsabilitat 
seguimient i/o 
execució

Principis de
Sostenibilitat

Programes de
Finançament

ARB

ARB  100%

"Programa de suport al desenvolupament d'accions programades 
als Plans d'Acció Local per a la Sostenibilitat"

Participació de la ciutadania i sectors locals en el 
desenvolupament sostenible local
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7.1.4

Impulsar el voluntariat ambiental a la vila amb especial èmfasi 
amb la gent jove i gran

Acció

Termini d'execució/implantació Mitjà

Periodicitat

No inclou les hores necessàries de supervisió a càrrec dels tècnics 
municipals

Descripció Crear una borsa de voluntariat amb tasques vinculades al 
desenvolupament de l'Agenda 21 Local i que consideri entre d'altres 
els següents aspectes:

- Participació en activitats i campanyes de sensibilització ambiental
- Activitats de preservació de l'entorn natural com neteges d'espais o 
senyalització de camins, etc...
- Control d'impactes i agressions sobre el medi natural
- Càlcul d'indicadors del Pla de Seguiment
- Elaboració d'estudis del medi natural

Prioritat -

Línia 7. EDUCAR EN ELS VALORS DE LA SOSTENIBILITAT I 
PROMOURE LA IMPLICACIÓ DE LA POBLACIÓ EN EL 
DESENVOLUPAMENT DE L'AGENDA 21 LOCAL

Programa 7.1 Fomentar la participació de la població i agents socials i 
econòmics locals en la implementació i seguiment de l'A21-Local

Tipus d'acció Educació Directament executable 
per l'Ajuntament

No es consideren costos més enllà dels propis de la gestió i supervisió a càrrec 
dels tècnics municipals, ja que les possibles accions a les que es troben vinculats 
l'activitat del voluntariat ja té un cost de per sí establert en les accions 
corresponents.

-Cost Total
(MPTES)

-Anys
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7.1.4

Impulsar el voluntariat ambiental a la vila amb especial èmfasi 
amb la gent jove i gran

Acció

Indicadors

Finançament

Responsabilitat 
seguimient i/o 
execució

Principis de
Sostenibilitat

Programes de
Finançament

ASEL , ARB

Indicador 38:  PARTICIPACIÓ CIUTADANA AMBIENTAL

Participació de la ciutadania i sectors locals en el 
desenvolupament sostenible local

Pla d'Acció Local per a la Sostenibilitat d'Arbúcies. MINUARTIA, Estudis Ambientals. 2001 

 430 Document II. Pla d'Acció Local per a la Sostenibilitat



7.1.5

Crear un fons anual de recolzament a activitats organitzades per 
entitats que afavoreixin la sostenibilitat

Acció

Termini d'execució/implantació Mitjà

Periodicitat Anual

No inclou les hores necessàries de supervisió a càrrec dels tècnics 
municipals

Descripció Crear una línia pressupostària específica per a activitats de  gestió 
ambiental coparticipada i sensibilització  al voltant de la sostenibilitat, 
que pugui desenvolupar el teixit associatiu del municipi. Aquestes 
accions es caracteritzaran especialment per:
. Haver estat proposades per ciutadans o entitats.
. Promoure la coparticipació de la ciutadania i el teixit associatiu de la
ciutat en el procés de l'Agenda 21 Local.
. Apropar el procés cap a la sostenibilitat al màxim nombre de 
ciutadans.
. Fer visibles a la població les millores ambientals que deriven de la 
implantació de l'Agenda 21 Local a la vila, i per tant de la seva 
qualitat de vida.
. Incentivar la corresponsabilitat de la ciutadania i de les entitats en la
gestió ambiental a l'escala més propera.

Indicadors

Prioritat -

Línia 7. EDUCAR EN ELS VALORS DE LA SOSTENIBILITAT I 
PROMOURE LA IMPLICACIÓ DE LA POBLACIÓ EN EL 
DESENVOLUPAMENT DE L'AGENDA 21 LOCAL

Programa 7.1 Fomentar la participació de la població i agents socials i 
econòmics locals en la implementació i seguiment de l'A21-Local

Tipus d'acció Educació Directament executable 
per l'Ajuntament

2,0Cost Total
(MPTES)

5Anys

Indicador 39:  ASSOCIACIONISME
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7.1.5

Crear un fons anual de recolzament a activitats organitzades per 
entitats que afavoreixin la sostenibilitat

Acció

Finançament

Responsabilitat 
seguimient i/o 
execució

Principis de
Sostenibilitat

Programes de
Finançament

ARB

ASEL  40% , ARB  60%

Participació de la ciutadania i sectors locals en el 
desenvolupament sostenible local
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7.1.6

Realitzar un Pla de Patrocini i Mecenatge Ambiental

Acció

Termini d'execució/implantació Curt

Periodicitat

No inclou les hores necessàries de supervisió a càrrec dels tècnics 
municipals

Descripció Realitzar un Pla de patrocini i mecenatge ambiental d'Arbúcies 
adreçat a les empreses proveïdores de l'Ajuntament i els sectors 
econòmics que operin comercialment i/o productiva a Arbúcies i 
rodalies, i en el que es vegin recollides accions del Pla d'Acció que 
siguin especialment efectives, visibles, prioritàries i susceptibles de 
patrocini o mecenatge.
El Pla de Patronici i Mecenatge Ambiental disposarà d'un logotipus 
"Empresa col·laboradora amb l'Agenda 21 d'Arbúcies" derivat del 
logotipus de l'Agenda 21 que podràn utilitzar aquelles empreses que 
s'adhereixin al Pla mitjançant col·laboracions econòmiques i de 
renovació anual.

Prioritat -

Línia 7. EDUCAR EN ELS VALORS DE LA SOSTENIBILITAT I 
PROMOURE LA IMPLICACIÓ DE LA POBLACIÓ EN EL 
DESENVOLUPAMENT DE L'AGENDA 21 LOCAL

Programa 7.1 Fomentar la participació de la població i agents socials i 
econòmics locals en la implementació i seguiment de l'A21-Local

Tipus d'acció Gestió Directament executable 
per l'Ajuntament

El cost considera l'elaboració d'un document desenvolupat i completat a partir dels 
contingut del PALS on es considerin les accions finançables i es dissenyi un 
logotipus de "Empresa col·laboradora de l'Agenda 21 d'Arbúcies"

0,3Cost Total
(MPTES)

-Anys
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7.1.6

Realitzar un Pla de Patrocini i Mecenatge Ambiental

Acció

Indicadors

Finançament

Responsabilitat 
seguimient i/o 
execució

Principis de
Sostenibilitat

Programes de
Finançament

Empreses locals , ARB

ARB  100%

Participació de la ciutadania i sectors locals en el 
desenvolupament sostenible local
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7.2.1

Impulsar un crèdit variable d'Educació Secundaria Obligatòria en 
relació als valors de les ciutats i viles sostenibles

Acció

Termini d'execució/implantació Mitjà

Periodicitat -

No inclou les hores necessàries de supervisió a càrrec dels tècnics 
municipals

Descripció Dissenyar i realitzar un crèdit variable "Arbúcies cap a la 
sostenibilitat" dirigit als estudiants de secundària del municipi que 
promogui l'educació pel desenvolupament sostenible combinant la 
perspectiva de la vila i del planeta. El programa considerarà la 
generació de recursos pedagògics diversos i específics per Arbúcies 
i la creació de mecanismes per tal que els treballs docents tinguin 
projecció en el procés de l'Agenda 21 de la vila.
Aquest acció podria considerar-se com a acció pilot extensible a 
altres comunitat locals de les comarques gironines en procés 
d'elaboració del PALS.

Indicadors

Prioritat -

Línia 7. EDUCAR EN ELS VALORS DE LA SOSTENIBILITAT I 
PROMOURE LA IMPLICACIÓ DE LA POBLACIÓ EN EL 
DESENVOLUPAMENT DE L'AGENDA 21 LOCAL

Programa 7.2 Promoure l'educació per al desenvolupament sostenible

Tipus d'acció Educació Directament executable 
per l'Ajuntament

El cost estimat considera l'elaboració del conjunt de materials pedagògics per al 
desenvolupament del crèdit, la formació dels docents dels centres educatius i el 
seguiment de tot un curs de la seva implantació.

1,2Cost Total
(MPTES)

-Anys
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7.2.1

Impulsar un crèdit variable d'Educació Secundaria Obligatòria en 
relació als valors de les ciutats i viles sostenibles

Acció

Finançament

Responsabilitat 
seguimient i/o 
execució

Principis de
Sostenibilitat

Programes de
Finançament

DdGI , Centres Educatius , ARB

Centres Educatius  25% , DdGI  50% , ARB  25%

"Programa de suport al desenvolupament d'accions programades 
als Plans d'Acció Local per a la Sostenibilitat"

Participació de la ciutadania i sectors locals en el 
desenvolupament sostenible local
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7.2.2

Desenvolupar materials pedagògics específics sobre 
sostenibilitat al Museu

Acció

Termini d'execució/implantació Mitjà

Periodicitat -

No inclou les hores necessàries de supervisió a càrrec dels tècnics 
municipals

Descripció Dissenyar i desenvolupar materials pedagògics sobre sostenibilitat 
aprofitant els recursos locals existents (gestió dels recursos 
forestals, el cicle de l'aigua, la biodiversitat...) emmarcada en l'oferta 
del Museu dirigida als centres que visiten el Museu.

Prioritat -

Línia 7. EDUCAR EN ELS VALORS DE LA SOSTENIBILITAT I 
PROMOURE LA IMPLICACIÓ DE LA POBLACIÓ EN EL 
DESENVOLUPAMENT DE L'AGENDA 21 LOCAL

Programa 7.2 Promoure l'educació per al desenvolupament sostenible

Tipus d'acció Educació Directament executable 
per l'Ajuntament

El cost considera l'elaboració d'un dossier similar en format i extensió que els 
actualment existents al Museu i la seva impressió amb recursos propis de 
l'ajuntament, quantificant el material fungible necessari però no l'amortització 
d'impressores

0,4Cost Total
(MPTES)

-Anys
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7.2.2

Desenvolupar materials pedagògics específics sobre 
sostenibilitat al Museu

Acció

Indicadors

Finançament

Responsabilitat 
seguimient i/o 
execució

Principis de
Sostenibilitat

Programes de
Finançament

DdGI , ARB(CUL)

DdGI  50% , ARB  50%

"Programa de suport al desenvolupament d'accions programades 
als Plans d'Acció Local per a la Sostenibilitat"

Participació de la ciutadania i sectors locals en el 
desenvolupament sostenible local
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7.3.1

Publicar i difondre periòdicament l'evolució dels indicadors 
ambientals del municipi

Acció

Termini d'execució/implantació Curt

Periodicitat Anual

No inclou les hores necessàries de supervisió a càrrec dels tècnics 
municipals

Descripció Comunicar a la població anualment, mitjançant un sistema 
d'indicadors ambientals escollits amb aquesta finalitat, l'evolució dels 
diversos aspectes estructurals i vectors ambientals en el municipi, 
amb l'objectiu que els ciutadans valorin el grau d'assoliment de les 
fites fixades pel PALS. Aquests indicadors escollits per ser 
comunicats a la població hauran de ser senzills, entenedors, molt 
gràfics i reflectint clarament l'evolució de l'estat ambiental de la ciutat.
Per a la seva difusió s'empraran els espais estables de difusió 
ambiental als mitjans de comunicació locals i un desplegable que 
anualment es trametria al conjunt de la ciutadania, principals edificis 
públics del municipi i centres d'ensenyament.

Indicadors

Prioritat -

Línia 7. EDUCAR EN ELS VALORS DE LA SOSTENIBILITAT I 
PROMOURE LA IMPLICACIÓ DE LA POBLACIÓ EN EL 
DESENVOLUPAMENT DE L'AGENDA 21 LOCAL

Programa 7.3 Afavorir l'accés a la informació ambiental

Tipus d'acció Educació Directament executable 
per l'Ajuntament

Els costos consideren l'elaboració d'un desplegable amb els indicadors escollits 
per a la comunicació anual a la població per distribuïr a la totalitat d'habitatges del 
municipi i centres educatius.

0,5Cost Total
(MPTES)

5Anys

Indicador 38:  PARTICIPACIÓ CIUTADANA AMBIENTAL
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7.3.1

Publicar i difondre periòdicament l'evolució dels indicadors 
ambientals del municipi

Acció

Finançament

Responsabilitat 
seguimient i/o 
execució

Principis de
Sostenibilitat

Programes de
Finançament

ARB

ARB  100%

Participació de la ciutadania i sectors locals en el 
desenvolupament sostenible local
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7.4.1

Estudiar possibles mecanismes de cooperació i agermanament 
amb l'Agenda 21 Local de Figuig

Acció

Termini d'execució/implantació Curt

Periodicitat -

Sense cost

Descripció Estudiar i valorar l'elaboració d'una Declaració d'Agermanament 
d'Agendes 21 Locals entre Arbúcies i Figuig que expressi el 
compromís d'ambdues en el desenvolupament sostenible local i del 
planeta i la voluntat de cooperar en el desplegament dels respectius 
Plans d'Acció.
Per a la seva elaboració es considerarà la realització d'un viatge de 
representants de l'Ajuntament d’Arbúcies a Figuig, i estància durant 
1 setmana, per tal de veure el treball dels comitès de 
desenvolupament local a Figuig.

Indicadors

Prioritat -

Línia 7. EDUCAR EN ELS VALORS DE LA SOSTENIBILITAT I 
PROMOURE LA IMPLICACIÓ DE LA POBLACIÓ EN EL 
DESENVOLUPAMENT DE L'AGENDA 21 LOCAL

Programa 7.4 Impulsar la cooperació internacional amb altres municipis en 
procés d’implantació d'Agendes 21 Locals

Tipus d'acció Gestió Directament executable 
per l'Ajuntament

El cost considera els costos de desplaçament de 2 persones aportats per part de 
l'ajuntament d'Arbúcies i els costos d'allotjament i manutenció aportats per part de 
l'ajuntament de Figuig

0,2Cost Total
(MPTES)

-Anys

Indicador 37:  IMPLICACIÓ DE L'AJUNTAMENT EN 
TASQUES DE SOLIDARITAT
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7.4.1

Estudiar possibles mecanismes de cooperació i agermanament 
amb l'Agenda 21 Local de Figuig

Acció

Finançament

Responsabilitat 
seguimient i/o 
execució

Principis de
Sostenibilitat

Programes de
Finançament

FSUB , CMS , AFI , ARB

AFI  50% , ARB  50%

Justícia social i satisfacció de les necessitats bàsiques de la 
població
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7.4.2

Difondre i fer un seguiment conjunt dels processos d'Agenda 21 
Local

Acció

Termini d'execució/implantació Curt

Periodicitat Anual

El cost és 0 per que no inclou les hores necessàries a càrrec dels 
tècnics municipals

Descripció Dissenyar i mantenir una Web comuna que permeti fer una difusió i 
seguiment conjunt dels processos d'Agenda 21 d'Arbúcies i Figuig 
mitjançant un Sistema d'Indicadors de Sostenibilitat comú.
La pàgina es trobaria associada a les webs respectives de 
l’Ajuntament d’Arbúcies, del de Figuig i de la Web de la Fundació 
Solidaritat-UB, i es complementarà amb activitats de difusió de la 
pàgina entre els habitants de les comunitats respectives a través 
dels canals de difusió habitual dels ajuntaments respectius.
Les pàgines es podran emprar com a recurs pedagògic per als 
centres educatius de cadascuna de les poblacions. 
Es realitzarà un manteniment i actualització dels indicadors de forma 
anual per part dels tècnics dels ajuntaments respectius.

Indicadors

Prioritat -

Línia 7. EDUCAR EN ELS VALORS DE LA SOSTENIBILITAT I 
PROMOURE LA IMPLICACIÓ DE LA POBLACIÓ EN EL 
DESENVOLUPAMENT DE L'AGENDA 21 LOCAL

Programa 7.4 Impulsar la cooperació internacional amb altres municipis en 
procés d’implantació d'Agendes 21 Locals

Tipus d'acció Directament executable 
per l'Ajuntament

El cost considera el disseny inicial de les pàgines Web respectives per cadascun 
dels municipis.

0,2Cost Total
(MPTES)

-Anys

Indicador 37:  IMPLICACIÓ DE L'AJUNTAMENT EN 
TASQUES DE SOLIDARITAT
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7.4.2

Difondre i fer un seguiment conjunt dels processos d'Agenda 21 
Local

Acció

Finançament

Responsabilitat 
seguimient i/o 
execució

Principis de
Sostenibilitat

Programes de
Finançament

FSUB , AFI , ARB

AFI  50% , ARB  50%

Justícia social i satisfacció de les necessitats bàsiques de la 
població
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7.4.3

Recolzar el disseny i desenvolupament del "Museu Etnològic de 
Figuig"

Acció

Termini d'execució/implantació Curt

Periodicitat -

Descripció Facilitar assistència tècnica per al disseny i desenvolupament del 
"Museu Etnològic de Figuig" mitjançant estàncies de tècnics 
municipals a l'oasi de Figuig de forma que es transfereixi i valoritzi 
l'experiència pionera d'Arbúcies en gestió del patrimoni i 
específicament aspectes com la conservació, documentació, difusió i 
administració del museu.
L’assistència tècnica constaria d'un missió tècnica inicial de tres 
setmanes d'anàlisi i diagnosi de la situació actual i elaboració d'un 
Pla de Treball per part del Director del Museu Etnològic d'Arbúcies, i 
de dos viatges posteriors per part d'un dels tècnics de conservació i 
recuperació de patrimoni del museu per iniciar i fer el seguiment del 
Pla de Treball.

Prioritat -

Línia 7. EDUCAR EN ELS VALORS DE LA SOSTENIBILITAT I 
PROMOURE LA IMPLICACIÓ DE LA POBLACIÓ EN EL 
DESENVOLUPAMENT DE L'AGENDA 21 LOCAL

Programa 7.4 Impulsar la cooperació internacional amb altres municipis en 
procés d’implantació d'Agendes 21 Locals

Tipus d'acció Estudis Directament executable 
per l'Ajuntament

S'ha considerat per al càlcul del pressupost l'aportació de l'ajuntament d'Arbúcies 
en forma de valorització en salari brut dels tècnics municipals desplaçats, 
l'aportació de l'ajuntament de Figuig en relació a l'allotjament i manutenció, i els 
costos de desplaçament i materials finançables per part de l'Agència Espanyola de 
Cooperació Internacional

2,0Cost Total
(MPTES)

-Anys
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7.4.3

Recolzar el disseny i desenvolupament del "Museu Etnològic de 
Figuig"

Acció

Indicadors

Finançament

Responsabilitat 
seguimient i/o 
execució

Principis de
Sostenibilitat

Programes de
Finançament

FSUB , AFI , ARB

AFI  25% , AECI  50% , ARB  25%

C CConvocatoria abierta y permanente para actividades de 
cooperación y ayuda al desarrollo.

Indicador 37:  IMPLICACIÓ DE L'AJUNTAMENT EN 
TASQUES DE SOLIDARITAT

Justícia social i satisfacció de les necessitats bàsiques de la 
població
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7.4.4

Donar suport al disseny i implementació del Pla de 
desenvolupament turístic de Figuig

Acció

Termini d'execució/implantació Curt

Periodicitat -

Descripció Facilitar assistència tècnica per al disseny i implementació del Pla de 
desenvolupament turístic de Figuig mitjançant l'estància del tècnic 
municipal a l'oasi de Figuig de forma que es transfereixi i valoritzi 
l'experiència d'Arbúcies en desenvolupament turístic.

Prioritat -

Línia 7. EDUCAR EN ELS VALORS DE LA SOSTENIBILITAT I 
PROMOURE LA IMPLICACIÓ DE LA POBLACIÓ EN EL 
DESENVOLUPAMENT DE L'AGENDA 21 LOCAL

Programa 7.4 Impulsar la cooperació internacional amb altres municipis en 
procés d’implantació d'Agendes 21 Locals

Tipus d'acció Estudis Directament executable 
per l'Ajuntament

S'ha considerat per al càlcul del pressupost l'aportació de l'ajuntament d'Arbúcies 
en forma de valorització en salari brut d'un tècnic municipal desplaçat, l'aportació 
de l'ajuntament de Figuig en relació a l'allotjament i manutenció, i els costos de 
desplaçament i materials finançables per part de l'Agència Espanyola de 
Cooperació Internacional

1,5Cost Total
(MPTES)

-Anys
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7.4.4

Donar suport al disseny i implementació del Pla de 
desenvolupament turístic de Figuig

Acció

Indicadors

Finançament

Responsabilitat 
seguimient i/o 
execució

Principis de
Sostenibilitat

Programes de
Finançament

FSUB , AFI , ARB

AFI  20% , AECI  60% , ARB  20%

C CConvocatoria abierta y permanente para actividades de 
cooperación y ayuda al desarrollo.

Indicador 37:  IMPLICACIÓ DE L'AJUNTAMENT EN 
TASQUES DE SOLIDARITAT

Justícia social i satisfacció de les necessitats bàsiques de la 
població
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8.1.1

Facilitar l'inserció laboral femenina mitjançant la formació 
vinculada als nous jaciments d'ocupació

Acció

Termini d'execució/implantació Curt

Periodicitat Anual

No inclou les hores necessàries de supervisió a càrrec dels tècnics 
municipals

Descripció Desenvolupar tallers ocupacionals adreçats específicament a la dona
i als nous jaciments d'ocupació com la protecció del medi ambient, el 
turisme rural, l'oci, la cultura i l'assistència a la gent gran.

Indicadors

Prioritat -

Línia 8. IMPULSAR EL DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I SOCIAL 
AMB CRITERIS DE SOSTENIBILITAT

Programa 8.1 Afavorir el benestar i cohesió social

Tipus d'acció Directament executable 
per l'Ajuntament

El cost considera l'elaboració d'un taller anual al llarg durant tres anys

7,5Cost Total
(MPTES)

3Anys

Indicador 36:  TAXA D'ATUR FEMENINA
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8.1.1

Facilitar l'inserció laboral femenina mitjançant la formació 
vinculada als nous jaciments d'ocupació

Acció

Finançament

Responsabilitat 
seguimient i/o 
execució

Principis de
Sostenibilitat

Programes de
Finançament

ARB

DT (GC)  100%

Participació de la ciutadania i sectors locals en el 
desenvolupament sostenible local
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8.1.2

Impulsar un programa d'integració dels immigrants al municipi

Acció

Termini d'execució/implantació Mitjà

Periodicitat -

No inclou les hores necessàries de supervisió a càrrec dels tècnics 
municipals

Descripció Dissenyar i impulsar un programa d'integració dels immigrants al 
municipi adreçat a la població local i al col·lectiu d'immigrants ubicat 
a la vila en el qual es considerin els següents àmbits d'actuació:

- Organitzar una setmana sobre els principals països de procedència 
de la comunitat d'immigrants amb activitats de sensibilització i 
divulgació de les problemàtiques de subdesenvolupament i expressió
de diferents expressions culturals.
- Formació de dinamitzadors de col·lectius d’immigrants, en projectes 
de cooperació pel desenvolupament.

Indicadors

Prioritat -

Línia 8. IMPULSAR EL DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I SOCIAL 
AMB CRITERIS DE SOSTENIBILITAT

Programa 8.1 Afavorir el benestar i cohesió social

Tipus d'acció Educació Directament executable 
per l'Ajuntament

1,2Cost Total
(MPTES)

-Anys

Indicador 37:  IMPLICACIÓ DE L'AJUNTAMENT EN 
TASQUES DE SOLIDARITAT
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8.1.2

Impulsar un programa d'integració dels immigrants al municipi

Acció

Finançament

Responsabilitat 
seguimient i/o 
execució

Principis de
Sostenibilitat

Programes de
Finançament

CMS , FSUB , ARB(BS)

Fons Català de Coop. pel Desenv.  50% , ARB(BS)  50%

Participació de la ciutadania i sectors locals en el 
desenvolupament sostenible local , Justícia social i satisfacció de 
les necessitats bàsiques de la població
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8.1.3

Desenvolupar campanyes periòdiques de promoció i protecció 
de la salut

Acció

Termini d'execució/implantació Curt

Periodicitat Anual

No inclou les hores necessàries de supervisió a càrrec dels tècnics 
municipals

Descripció Dissenyar i realizar campanyes periòdiques de promoció i protecció 
de la salut mitjançant la distribució de materials divulgatius i 
realització de xerrades aprofitant els propis recursos del servei 
sanitari, i la participació activa de les entitats de la vila i l'ajuntament. 
Les temàtiques a considerar de forma prioritària serien:

- Prevenció del tabaquisme
- Prevenció del Alcoholisme
- Ús racional dels medicaments
- Alimentació i qualitat de vida
- Sedentarisme

Indicadors

Prioritat -

Línia 8. IMPULSAR EL DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I SOCIAL 
AMB CRITERIS DE SOSTENIBILITAT

Programa 8.1 Afavorir el benestar i cohesió social

Tipus d'acció Educació Directament executable 
per l'Ajuntament

Els materials divulgatius es considera que ja es troben a disposició del CAP i per 
tant no es considera com un cost afegit.

0,6Cost Total
(MPTES)

3Anys
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8.1.3

Desenvolupar campanyes periòdiques de promoció i protecció 
de la salut

Acció

Finançament

Responsabilitat 
seguimient i/o 
execució

Principis de
Sostenibilitat

Programes de
Finançament

Centres Educatius , ARB , CAP , Llar d'avis , ARB(SP)

CAP  50% , ARB  50%

Manteniment de la diversitat biològica, la salut pública i la qualitat 
ambiental a nivells suficients per  preservar la vida i el benestar 
social humans, així com la flora i la fauna , Justícia social i 
satisfacció de les necessitats bàsiques de la població
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8.1.4

Millorar les condicions sanitàries de l'entorn laboral

Acció

Termini d'execució/implantació Curt

Periodicitat -

No inclou les hores necessàries de supervisió a càrrec dels tècnics 
municipals

Descripció Realitzar sessions informatives i formatives entre els empresaris per 
tal de fomentar l'elaboració de plans de prevenció d'accidents i 
l'elaboració de plans interns de les empreses en control de qualitat i 
salubritat del treball

Indicadors

Prioritat

Línia 8. IMPULSAR EL DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I SOCIAL 
AMB CRITERIS DE SOSTENIBILITAT

Programa 8.1 Afavorir el benestar i cohesió social

Tipus d'acció Educació Directament executable 
per l'Ajuntament

-Cost Total
(MPTES)

-Anys
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8.1.4

Millorar les condicions sanitàries de l'entorn laboral

Acció

Finançament

Responsabilitat 
seguimient i/o 
execució

Principis de
Sostenibilitat

Programes de
Finançament

Empreses locals , CCS , ARB

ARB  25% , CCS  75%

Manteniment de la diversitat biològica, la salut pública i la qualitat 
ambiental a nivells suficients per  preservar la vida i el benestar 
social humans, així com la flora i la fauna
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8.1.5

Vetllar pel bon funcionament dels serveis sanitaris existents

Acció

Termini d'execució/implantació Curt

Periodicitat Continuada

El cost és 0 per que no inclou les hores necessàries a càrrec dels 
tècnics municipals

Descripció Potenciar la coordinació existent entre els serveis sanitaris del CAP, 
l'ajuntament, policia i farmàcia per tal de millorar la comunicació i 
acció en relació a temàtiques com:

- Control i comunicació a la població de la qualitat ambiental que 
pugui tenir incidència sobre la salut pública (qualitat de l'aigua en 
períodes estivals, …)
- Adequar i optimitzar de forma continuada els serveis sanitaris 
existents en relació a l'evolució de la demanda de la població.
- Crear mecanismes que facilitin la mobilitat de persones amb 
mobilitat limitada en els seus trajectes cap a la s'assistència sanitària

Indicadors

Prioritat

Línia 8. IMPULSAR EL DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I SOCIAL 
AMB CRITERIS DE SOSTENIBILITAT

Programa 8.1 Afavorir el benestar i cohesió social

Tipus d'acció Gestió Directament executable 
per l'Ajuntament

-Cost Total
(MPTES)

-Anys
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8.2.1

Implementar el Pla de Desenvolupament Turístic de la vila

Acció

Termini d'execució/implantació Curt

Periodicitat -

Descripció Implementar el conjunt d'actuacions previstes en el Pla de 
Desenvolupament Turístic de la vila recentment elaborat i que té 
com a objectiu impulsar l'activitat turística al municipi a partir de la 
valorització de forma sostenible dels seu patrimoni natural i cultural.

Prioritat ! Prioritària

Línia 8. IMPULSAR EL DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I SOCIAL 
AMB CRITERIS DE SOSTENIBILITAT

Programa 8.2 Impulsar el desenvolupament turístic de la vila basat en el 
patrimoni natural i cultural local

Tipus d'acció Gestió Directament executable 
per l'Ajuntament

El cost considera el pressupost anual previst d'inversió per al foment del turisme a 
Arbúcies a gestionar des del Consorci Turístic Municipal i amb l'objectiu d'assolir 
un co-finançament a 50 % entre ajuntament i privat. Determinades accions podrien 
ser puntualment finançades per altres entitats com el Consell Comarcal, però no 
s'ha considerat per trobar-se encara les accions pendent de definir.

40,0Cost Total
(MPTES)

5Anys
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8.2.1

Implementar el Pla de Desenvolupament Turístic de la vila

Acció

Indicadors

Finançament

Responsabilitat 
seguimient i/o 
execució

Principis de
Sostenibilitat

Programes de
Finançament

Empreses locals , ARB

Empreses locals  50% , ARB  50%

Indicador 34:  DIVERSIFICACIÓ ECONÒMICA

Progrés econòmic local
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8.2.2

Impulsar el desenvolupament del Consorci Municipal de Turisme

Acció

Termini d'execució/implantació Curt

Periodicitat

El cost és 0 per que no inclou les hores necessàries a càrrec dels 
tècnics municipals

Descripció Constituir i garantir l'operativitat del Consorci Municipal de Turisme 
com a òrgan bàsic per al foment de l'activitat turística a la vila, on 
s'apleguin tots els sectors econòmics i socials implicats i 
l'ajuntament, i des del qual s'implementi de forma efectiva el Pla de 
Desenvolupament Turístic.

Indicadors

Prioritat -

Línia 8. IMPULSAR EL DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I SOCIAL 
AMB CRITERIS DE SOSTENIBILITAT

Programa 8.2 Impulsar el desenvolupament turístic de la vila basat en el 
patrimoni natural i cultural local

Tipus d'acció Gestió Directament executable 
per l'Ajuntament

S'ha considerat cost zero perquè l'acció es remet exclusivament a la creació del 
Consorci, mentre que les accions que desenvolupa es troben recollides en la seva 
totalitat en el marc del Pla de Desenvolupament Turístic

-Cost Total
(MPTES)

-Anys

Indicador 34:  DIVERSIFICACIÓ ECONÒMICA
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8.2.2

Impulsar el desenvolupament del Consorci Municipal de Turisme

Acció

Finançament

Responsabilitat 
seguimient i/o 
execució

Principis de
Sostenibilitat

Programes de
Finançament

Empreses locals , ARB

Progrés econòmic local
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8.2.3

Potenciar la qualificació ambiental de les instal·lacions 
turístiques locals

Acció

Termini d'execució/implantació Mitjà

Periodicitat

No inclou les hores necessàries de supervisió a càrrec dels tècnics 
municipals

Descripció Fomentar l'adopció del Distintiu de Garantia de Qualitat ambiental 
d'instal·lacions turístiques elaborats pel Departament de Medi 
Ambient en el sector de residències-casa de pagès i hotels de la vila 
com a estratègia de millora de la gestió ambiental de les 
instal·lacions i potenciació de l'imatge de turisme verd i de qualitat en 
el conjunt de la vila. 
S'organitzaran jornades tècniques formatives adreçades al conjunt 
dels empresaris turístics en el marc de les quals es descriuran els 
Distintius i es facilitan possibles mecanismes financers per a la seva 
adopció.

Indicadors

Prioritat -

Línia 8. IMPULSAR EL DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I SOCIAL 
AMB CRITERIS DE SOSTENIBILITAT

Programa 8.2 Impulsar el desenvolupament turístic de la vila basat en el 
patrimoni natural i cultural local

Tipus d'acció Educació Directament executable 
per l'Ajuntament

El cost considera l'organtizació d'unes jornades tècniques en relació als Distintius 
de Qualitat Ambiental adreçades al conjunt d'agents turístics locals.

0,2Cost Total
(MPTES)

-Anys
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8.2.3

Potenciar la qualificació ambiental de les instal·lacions 
turístiques locals

Acció

Finançament

Responsabilitat 
seguimient i/o 
execució

Principis de
Sostenibilitat

Programes de
Finançament

ARB , CMT

CCS  50% , CMT  50%

Progrés econòmic local
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8.3.1

Endegar actuacions de recuperació del nucli antic

Acció

Termini d'execució/implantació Mitjà

Periodicitat -

Pendent de valorar

Descripció Impulsar les mesures previstes en el PGOTU per recuperar el nucli 
antic, incorporant aquells elements que pugui afavorir la potenciació 
del sector turístic i cultural

Indicadors

Prioritat -

Línia 8. IMPULSAR EL DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I SOCIAL 
AMB CRITERIS DE SOSTENIBILITAT

Programa 8.3 Millorar el paisatge urbà

Tipus d'acció Inversions Directament executable 
per l'Ajuntament

El cost es considera pendent de valorar, perquè aqusta acció s'ha d'integrar en el 
conjunt d'intervencions que s'efectuin per a recuperar el paisatge urbà previstes en 
el PGOTU i possiblement no tindrà un cost suplementari específic

-Cost Total
(MPTES)

-Anys
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8.3.1

Endegar actuacions de recuperació del nucli antic

Acció

Finançament

Responsabilitat 
seguimient i/o 
execució

Principis de
Sostenibilitat

Programes de
Finançament

ARB(URB) , ARB(OS)

DdGI  50% , ARB  50%

"Programa de suport al desenvolupament d'accions programades 
als Plans d'Acció Local per a la Sostenibilitat"

Progrés econòmic local , Participació de la ciutadania i sectors 
locals en el desenvolupament sostenible local , Justícia social i 
satisfacció de les necessitats bàsiques de la població , 
Manteniment de la diversitat biològica, la salut pública i la qualitat 
ambiental a nivells suficients per  preservar la vida i el benestar 
social humans, així com la flora i la fauna
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8.3.2

Adecentar l'entrada al poble pel passeig de la Palacagüina

Acció

Termini d'execució/implantació Mitjà

Periodicitat -

Pendent de valorar

Descripció Dignificar l'entrada a la vila pel passeig de la Palacagüina quan 
s'executi la UAB Ca l'Ayats prevista al PGOTU

Indicadors

Prioritat -

Línia 8. IMPULSAR EL DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I SOCIAL 
AMB CRITERIS DE SOSTENIBILITAT

Programa 8.3 Millorar el paisatge urbà

Tipus d'acció Inversions Directament executable 
per l'Ajuntament

El cost es considera pendent de valorar perquè la intervenció a efectuar haurà de 
ser integrada en la UAB de Ca l'Ayats, i el cost d'arreglar el passeig estarà en 
funció de com es redacti el projecte de desenvolupament de l'UAB

-Cost Total
(MPTES)

-Anys
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8.3.2

Adecentar l'entrada al poble pel passeig de la Palacagüina

Acció

Finançament

Responsabilitat 
seguimient i/o 
execució

Principis de
Sostenibilitat

Programes de
Finançament

ARB

UE  50% , ARB  50%

Fons FEDER

Progrés econòmic local , Justícia social i satisfacció de les 
necessitats bàsiques de la població , Manteniment de la diversitat 
biològica, la salut pública i la qualitat ambiental a nivells suficients 
per  preservar la vida i el benestar social humans, així com la flora 
i la fauna
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8.3.3

Regular els materials a utilitzar en l'edificació i urbanització dels 
carrers, que incrementin l'embelliment del nucli antic

Acció

Termini d'execució/implantació Mitjà

Periodicitat -

El cost és 0 per que no inclou les hores necessàries a càrrec dels 
tècnics municipals

Descripció Redactar una Ordenança que reguli els materials i colors a utilitzar 
en les façanes i cobertes de les edificacions, els materials a utilitzar 
en els paviments i voreres (tipus de panot…), el tipus de retolació, 
així com altres elements viaris i crei ajuts per a la conservació dels 
edificis.

Indicadors

Prioritat -

Línia 8. IMPULSAR EL DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I SOCIAL 
AMB CRITERIS DE SOSTENIBILITAT

Programa 8.3 Millorar el paisatge urbà

Tipus d'acció Normativa Directament executable 
per l'Ajuntament

-Cost Total
(MPTES)

-Anys
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8.3.3

Regular els materials a utilitzar en l'edificació i urbanització dels 
carrers, que incrementin l'embelliment del nucli antic

Acció

Finançament

Responsabilitat 
seguimient i/o 
execució

Principis de
Sostenibilitat

Programes de
Finançament

ARB(URB)

Progrés econòmic local , Participació de la ciutadania i sectors 
locals en el desenvolupament sostenible local , Manteniment de la 
diversitat biològica, la salut pública i la qualitat ambiental a nivells 
suficients per  preservar la vida i el benestar social humans, així 
com la flora i la fauna
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8.4.1

Redactar un pla estratègic per a la recuperació de la vida rural

Acció

Termini d'execució/implantació Mitjà

Periodicitat -

No inclou les hores necessàries de supervisió a càrrec dels tècnics 
municipals

Descripció Encarregar la redacció d'un pla estratègic que dfineixi les accions a 
emprendre per estabilitzar la població rural i afavorir la recuperació 
de les activitats a pagès. Aquest pla hauria de comptar amb un ampli 
consens de la població d'Arbúcies i articular-se amb altres 
actuacions proposades en aquest PALS i que afavoreixen aquests 
mateixos objectius.

Indicadors

Prioritat ! Prioritària

Línia 8. IMPULSAR EL DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I SOCIAL 
AMB CRITERIS DE SOSTENIBILITAT

Programa 8.4 Fomentar el desenvolupament rural del municipi i l'estabilització 
de la seva població

Tipus d'acció Estudis Directament executable 
per l'Ajuntament

3,0Cost Total
(MPTES)

-Anys

Indicador 1:  SÒLS DE SOSTENIBILITAT GARANTIDA , 
Indicador 34:  DIVERSIFICACIÓ ECONÒMICA , Indicador 4:  
RECORREGUTS DE PASSEJADA EN L'ENTORN RURAL
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8.4.1

Redactar un pla estratègic per a la recuperació de la vida rural

Acció

Finançament

Responsabilitat 
seguimient i/o 
execució

Principis de
Sostenibilitat

Programes de
Finançament

CCRR , ARB(MA) , ARB(CUL) , ARB(OS) , ARB(PC) , ARB(TUR) 
, ARB(BS) , ASEL , MA (DdGI) , CCS , CMT , DAPF (DdGI) , DBS 
(GC) , DICT (GC) , SPN (DdBA) , ARB(URB)

MA (DdGI)  50% , ARB  50%

"Programa de suport al desenvolupament d'accions programades 
als Plans d'Acció Local per a la Sostenibilitat"

Progrés econòmic local , Participació de la ciutadania i sectors 
locals en el desenvolupament sostenible local , Justícia social i 
satisfacció de les necessitats bàsiques de la població , 
Manteniment de la diversitat biològica, la salut pública i la qualitat 
ambiental a nivells suficients per  preservar la vida i el benestar 
social humans, així com la flora i la fauna
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8.4.2

Fer un inventari de camins públics

Acció

Termini d'execució/implantació Mitjà

Periodicitat -

No inclou les hores necessàries de supervisió a càrrec dels tècnics 
municipals

Descripció Fer un inventari de camins públics per garantir el seu manteniment i 
lliure accés, com a eina bàsica per facilitar la vida i les activitats a 
pagès, i per ordenar la vialitat, cumplint les previsions del PGOTU.

Indicadors

Prioritat -

Línia 8. IMPULSAR EL DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I SOCIAL 
AMB CRITERIS DE SOSTENIBILITAT

Programa 8.4 Fomentar el desenvolupament rural del municipi i l'estabilització 
de la seva població

Tipus d'acció Estudis Directament executable 
per l'Ajuntament

2,0Cost Total
(MPTES)

-Anys
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8.4.2

Fer un inventari de camins públics

Acció

Finançament

Responsabilitat 
seguimient i/o 
execució

Principis de
Sostenibilitat

Programes de
Finançament

DARP (GC) , ARB(URB) , ARB(MA)

CCS  15% , MA (DdGI)  50% , DARP (GC)  25% , ARB  10%

"Programa de suport al desenvolupament d'accions programades 
als Plans d'Acció Local per a la Sostenibilitat"

Progrés econòmic local , Manteniment de la diversitat biològica, la 
salut pública i la qualitat ambiental a nivells suficients per  
preservar la vida i el benestar social humans, així com la flora i la 
fauna
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8.4.3

Redactar un Pla de manteniment de camins

Acció

Termini d'execució/implantació Mitjà

Periodicitat -

El cost és 0 per que no inclou les hores necessàries a càrrec dels 
tècnics municipals

Descripció Un cop fet l'inventari de camins indicat a l'acció 8.4.1, i es coneguin 
quins camins són de titularitat municipal i les seves característiques, 
redactar un Pla de manteniment de camins que defineixi les activitats
d'inspecció que caldrà efectuar per supervisar l'estat dels camins, 
concreti un protocol de les intervencions a portar a terme per fer els 
arranjaments, i en el cas d'inversions importants de conservació i 
millora les determini, quantifiqui i estableixi una proposta de 
calendari d'execució.

Indicadors

Prioritat -

Línia 8. IMPULSAR EL DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I SOCIAL 
AMB CRITERIS DE SOSTENIBILITAT

Programa 8.4 Fomentar el desenvolupament rural del municipi i l'estabilització 
de la seva població

Tipus d'acció Gestió Directament executable 
per l'Ajuntament

-Cost Total
(MPTES)

-Anys
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8.4.3

Redactar un Pla de manteniment de camins

Acció

Finançament

Responsabilitat 
seguimient i/o 
execució

Principis de
Sostenibilitat

Programes de
Finançament

ARB(URB) , ARB(OS)

Progrés econòmic local , Participació de la ciutadania i sectors 
locals en el desenvolupament sostenible local , Justícia social i 
satisfacció de les necessitats bàsiques de la població , 
Manteniment de la diversitat biològica, la salut pública i la qualitat 
ambiental a nivells suficients per  preservar la vida i el benestar 
social humans, així com la flora i la fauna , Ritme de consum de 
recursos no renovables inferior al ritme en que els recursos 
renovables sostenibles els substitueixen
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8.4.4

Potenciar l'electrificació amb energia solar fotovoltaica o eòlica a 
les cases de pagès no connectades a la xarxa elèctrica

Acció

Termini d'execució/implantació Mitjà

Periodicitat

El cost és 0 per que no inclou les hores necessàries a càrrec dels 
tècnics municipals

Descripció Crear els mecanismes de sinergia entre els propietaris i els ajuts 
necessaris per impulsar l'electrificació de les cases de pagès, ja sigui 
amb energia solar fotovoltaica o eòlica, per afavorir la seva ocupació,
tenint en compte aspectes com ara:

- Interconnexió entre cases d'un mateix veïnat
- Instal·lació d'acumuladors
- Tipus d'ús (ex. només caps de setmana, implantació d'activitats 
turístiques com residència casa de pagès, etc.)

Aquest tipus de promoció s'hauria de dur a terme des de 
l'Ajuntament per facilitar les tramitacions de la documentació 
necessària (permisos, subvencions, etc.)

Indicadors

Prioritat

Línia 8. IMPULSAR EL DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I SOCIAL 
AMB CRITERIS DE SOSTENIBILITAT

Programa 8.4 Fomentar el desenvolupament rural del municipi i l'estabilització 
de la seva població

Tipus d'acció Gestió Directament executable 
per l'Ajuntament

El cost d'execució de l'acció aniria a càrrec de la persona designada per al 
desenvolupament del PALS.

-Cost Total
(MPTES)

-Anys
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8.4.4

Potenciar l'electrificació amb energia solar fotovoltaica o eòlica a 
les cases de pagès no connectades a la xarxa elèctrica

Acció

Finançament

Responsabilitat 
seguimient i/o 
execució

Principis de
Sostenibilitat

Programes de
Finançament

ICAEN (DICT) , ARB

ARB

Ajuts per a la realització dels assaigs o controls per a l'obtenció del
Distintiu de garantia de qualitat ambiental o l'Etiqueta ecològica de 
la U.E. , THERMIE
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8.4.5

Potenciar l'existència d'aigua corrent a les cases de pagès

Acció

Termini d'execució/implantació Curt

Periodicitat

El cost és 0 per que no inclou les hores necessàries a càrrec dels 
tècnics municipals

Descripció Impulsar la creació de petites xarxes d'aigua als veïnats de cases de 
pagès (zona de Cal Monjo, veïnat de la Poca Farina, etc.) per fer 
arribar aigua corrent a lesdiferents masies per afavorir la seva 
ocupació, així com també potenciar la realització d'abastaments 
individuals d'aigua a les masies que tinguin més possibilitats de ser 
ocupades.

Aquest tipus de promoció s'hauria de dur a terme des de 
l'Ajuntament per facilitar les tramitacions de la documentació 
necessària (permisos, subvencions, etc.)

Prioritat

Línia 8. IMPULSAR EL DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I SOCIAL 
AMB CRITERIS DE SOSTENIBILITAT

Programa 8.4 Fomentar el desenvolupament rural del municipi i l'estabilització 
de la seva població

Tipus d'acció Integració de criteris de 
sostenibilitat

Directament executable 
per l'Ajuntament

El cost d'execució de l'acció aniria a càrrec de la persona designada per al 
desenvolupament del PALS.

-Cost Total
(MPTES)

-Anys
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8.4.5

Potenciar l'existència d'aigua corrent a les cases de pagès

Acció

Indicadors

Finançament

Responsabilitat 
seguimient i/o 
execució

Principis de
Sostenibilitat

Programes de
Finançament

ACA , ARB

Manteniment de la diversitat biològica, la salut pública i la qualitat 
ambiental a nivells suficients per  preservar la vida i el benestar 
social humans, així com la flora i la fauna
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3.5 Justificació econòmica 

Tal i com s’observa a l’apartat precedent, per a cadascuna de les accions considerades 
s’ha realitzat una estimació orientativa del cost necessari per dur-les a terme. 
 
Al llarg de les pàgines següents es presenta la justificació econòmica de cadascuna de les 
accions, atenent a les següents consideracions generals: 
 
• Els costos apuntats són una estima orientativa del cost que pot suposar l’execució o 

implantació de cadascuna de les accions, i que aporta un ordre de magnitud de la 
despesa econòmica associada a la implantació del Pla d’Acció Local per a la 
Sostenibilitat d’Arbúcies. 

 
• El cost que s’indica és la valoració global del cost de l’acció, el finançament del qual 

procedirà de diverses fonts. Els percentatges de co-finançament que s’han imputat a 
les diverses entitats i que s’han indicat ja en les fitxes corresponents de cadascuna de 
les accions dependran en molts casos de la gestió i negociació política que es faci del 
PALS per part de l’ajuntament, i per tant aquests percentatges cal considerar-los com 
una orientació inicial del que pot ser la participació econòmica final de les diverses 
entitats. 

 
• Existeixen tot un conjunt d’accions sense imputació de costos de recursos humans 

municipals. Aquest fet es dona en accions que per la reduïda i puntual dedicació de 
recursos humans ja existents en l’ajuntament no suposen un cost en temps significatiu 
que pugui modificar el règim horari de contractació actual, o bé que puguin ser assumits 
per una contractació de recursos humans ja considerada en una altra acció i que per 
tant suposaria una doble comptabilitat. En aquest cas consten com a No inclou les 
hores de supervisió a càrrec dels tècnic municipals o El cost és 0 per que no inclou les 
hores necessàries a càrrec dels tècnics municipals, segons el cas.  

 
• Existeixen accions que per les seves característiques no suposen un cost 

econòmic significatiu, i que consten per tant com a Sense Cost. 
 
• Existeixen un grup reduït d’accions que per la seva dimensió econòmica 

requereixen d’un projecte tècnic o d’un estudi econòmic específic, i consten així 
com a cost Pendent de definir.  
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A les pàgines següents es mostra una síntesi dels costos totals estimats per línies i 
programes i la justificació econòmica de cadascuna de les accions considerades al Pla 
d’Acció Local per a la Sostenibilitat d’Arbúcies amb una descripció prèvia de cadascun dels 
conceptes considerats a la taula de justificació econòmica. 
 
A continuació de la taula de justificació econòmica es llisten el conjunt d’accions en les que 
intervindria el coordinador del PALS de nova contractació (acció 6.1.1). Per a totes 
aquestes accions una part o la totalitat dels costos associats a recursos humans de 
l’ajuntament es trobarien recollits a l’acció 6.1.1. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JJJUUUSSSTTTIIIFFFIIICCCAAACCCIIIÓÓÓ   EEECCCOOONNNÒÒÒMMMIIICCCAAA   
 

   

PPPLLLAAA   DDD’’’AAACCCCCCIIIÓÓÓ   LLLOOOCCCAAALLL   PPPEEERRR   AAA   LLLAAA   

   SSSOOOSSSTTTEEENNNIIIBBBIIILLLIIITTTAAATTT   DDD’’’AAARRRBBBÚÚÚCCCIIIEEESSS   



 

 

 
 



DESCRIPCIÓ DELS CONCEPTES EMPRATS PER A LA CARACTERITZACIÓ ECONÒMICA DE LES 
ACCIONS

CONCEPTE DESCRIPCIÓ

Codi acció Codi númèric format per tres dígits, en referència a la línia, al programa i a la pròpia acció 
respectivament

Títol Títol resum de l'acció

Cost total Cost total necessari per executar o implantar l'acció, considerant la suma de la inversió i la despesa 
inicial, i el cost de manteniment anual multiplicat pel nombre d'anys d'implantació de l'acció. En milions 
de pessetes

Despesa Inicial (MPTES) Import econòmic per a la realització d'accions imputables al Capítol I (Despeses de Personal), Capítol II 
(Despeses de Béns corrents i Serveis) i Capítol IV (Transferències Corrents) del Pressupost de 
despeses municipal.  En milions de pessetes

Inversió Inicial (MPTES) Import econòmic per a l'adquisició d'equipament inventariable i dotació d'infrastructures inputables al 
Capítol VI del Pressupost de despeses municipal. En milions de pessetes

Manteniment (MPTES) Import econòmic que representa el manteniment anual de l'acció. En milions de pessetes

Número anys Nombre d'anys en els que s'ha d'anar aplicant l'acció amb un cost de manteniment associat

Tipus de cost Definició del tipus de cost segons s'hagin inclòs o no els costos de personal de l'ajuntament, es trobi 
pendent de valorar per ser necessari un estudi específic, o no suposi cap cost

Font d'informació Indica la font de la informació dels costos

Observacions Aclariments en relació a l'estimació de costos realitzada
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SÍNTESI DE COSTOS TOTALS ESTIMATS 

PLA D'ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT D'ARBÚCIES

COST
PROGRAMA
(MPTES)

COST
LÍNIA 
(MPTES)

LÍNIA PROGRAMA

1. PRESERVAR LA BIODIVERSITAT I EL PAISATGE DEL CONJUNT DEL MUNICIPI

1.1 Mantenir en bon estat els ecosistemes aquàtics

12,8

1.2 Impulsar actuacions de millora d’hàbitats i de conservació de la flora i la 
fauna  vinculades a les activitats tradicionals

4,5

1.3 Prevenir efectes indesitjats a causa de l’increment d’ús social de l’entorn 
rural

0,0
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COST
PROGRAMA
(MPTES)

COST
LÍNIA 
(MPTES)

LÍNIA PROGRAMA

1.4 Minimitzar els impactes d’actuacions urbanístiques i de noves 
infrastructures

0,5

1.5 Aprofundir en les possibilitats que ofereix el Parc Natural del Montseny per 
a la millora del medi natural i el desenvolupament socio-econòmic del municipi

0,0

1.6 Educar els escolars sobre els valors del patrimoni natural del municipi

1,0
18,8

2. DISMINUIR LA INCIDÈNCIA DEL TRÀNSIT I IMPULSAR UNA MOBILITAT MÉS 
SOSTENIBLE

2.1 Ordenar el trànsit i reduir l'ús del vehicle privat dins a vila

3,0

2.2 Impulsar l’ús del transport públic

1,0

2.3 Fomentar els desplaçaments a peu i en bicicleta

1,7
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COST
PROGRAMA
(MPTES)

COST
LÍNIA 
(MPTES)

LÍNIA PROGRAMA

2.4 Impulsar formes urbanes que redueixin les necessitats de desplaçament

0,0

2.5 Promoure bons hàbits en la mobilitat

2,7

2.6 Disminuir el soroll originat pel trànsit

0,5

2.7 Prevenir els accidents de trànsit

0,5
9,4

3.  DISMINUIR EL CONSUM D'AIGUA I MILLORAR EL SANEJAMENT DE LES AIGÜES 
RESIDUALS

3.1 Reduir el consum i millorar la gestió de l’aigua dels diferents sectors 
d’activitat

26,5

3.2 Millorar el sanejament de l’aigua

175,9
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COST
PROGRAMA
(MPTES)

COST
LÍNIA 
(MPTES)

LÍNIA PROGRAMA

3.3 Impulsar la gestió integral dels recursos hídrics

3,0
205,4

4. FOMENTAR LA MINIMITZACIÓ, REUTILITZACIÓ I RECICLATGE DE RESIDUS

4.1 Potenciar la gestió eficient dels residus municipals

20,0

4.2 Millorar la gestió dels residus industrials

0,3
20,3

5. OPTIMITZAR ELS CONSUMS ENERGÈTICS I REDUIR LES EMISSIONS CONTAMINANTS 
A L'ATMOSFERA

5.1 Optimitzar el consum energètic de l’administració municipal i avaluar la 
qualitat atmosfèrica del nucli urbà

16,8

5.2  Reduir el consum d'energia del sector domèstic i promoure l'ús d'energies 
renovables

1,6
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COST
PROGRAMA
(MPTES)

COST
LÍNIA 
(MPTES)

LÍNIA PROGRAMA

5.3 Reduir el consum d’energia a les indústries i incrementar els controls dels 
contaminants atmosfèrics

27,1
45,5

6. POTENCIAR LA GESTIÓ AMBIENTAL MUNICIPAL I L'AMBIENTALITZACIÓ DE 
L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

6.1 Reforçar els recursos humans assignats a la gestió ambiental i 
incrementar la coordinació

35,0

6.2 Potenciar la integració de criteris ambientals en el funcionament 
administració local

4,7

6.3 Impulsar les bones pràctiques ambientals en espais públics

1,0

6.4 Prevenir i controlar els factors de risc ambiental per incrementar la 
seguretat i protecció a la població

3,6

6.5 Millorar el control sobre les activitats del municipi.

4,3
48,6

Pla d'Acció Local per a la Sostenibilitat d'Arbúcies. MINUARTIA, Estudis Ambientals. 2001 

 4893. Pla d'Acció Local  per a la Sostenibilitat



COST
PROGRAMA
(MPTES)

COST
LÍNIA 
(MPTES)

LÍNIA PROGRAMA

7. EDUCAR EN ELS VALORS DE LA SOSTENIBILITAT I PROMOURE LA IMPLICACIÓ DE LA 
POBLACIÓ EN EL DESENVOLUPAMENT DE L'AGENDA 21 LOCAL

7.1 Fomentar la participació de la població i agents socials i econòmics locals 
en la implementació i seguiment de l'A21-Local

4,1

7.2 Promoure l'educació per al desenvolupament sostenible

1,6

7.3 Afavorir l'accés a la informació ambiental

0,5

7.4 Impulsar la cooperació internacional amb altres municipis en procés 
d’implantació d'Agendes 21 Locals

3,9
10,1

8. IMPULSAR EL DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I SOCIAL AMB CRITERIS DE 
SOSTENIBILITAT

8.1 Afavorir el benestar i cohesió social

9,3
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COST
PROGRAMA
(MPTES)

COST
LÍNIA 
(MPTES)

LÍNIA PROGRAMA

8.2 Impulsar el desenvolupament turístic de la vila basat en el patrimoni 
natural i cultural local

40,2

8.3 Millorar el paisatge urbà

0,0

8.4 Fomentar el desenvolupament rural del municipi i l'estabilització de la seva 
població

5,0
54,5

412,6COST TOTAL PLA D'ACCIÓ
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Justificació econòmica de l'estimació de costos 
del Pla d'Acció Local per a la Sostenibilitat d'Arbúcies

Codi 
Acció

Títol Inversió
 inicial

(MPTES)

Num.
anys

Cost total
estimat

(MPTES)

Despesa
inicial

(MPTES)

ObservacionsTipus de
Cost

Despesa 
periòdica 

anual
(MPTES)

Font
Informació

Cost

1.1.1 Fitar la zona de Domini Públic 
Hidràulic

0 0 00 El cost és 0 per que no 
inclou les hores 

necessàries a càrrec 
dels tècnics municipals

El cost del fitament 
hauria d'anar a càrrec de 
l'ACA

-
ACA , EP

1.1.2 Realitzar un seguiment de l’efecte 
de la sedimentació de terres 
provinents de l’Eix Transversal a la 
riera de la Pineda, d'Arbúcies i de 
Santa Coloma

0 0 00 El cost és 0 per que no 
inclou les hores 

necessàries a càrrec 
dels tècnics municipals

-

1.1.3 Conservar la vegetació de ribera, 
fent especial atenció a les 
vernedes i a les avellanoses

0 0 00 Sense cost-

1.1.4 Regular des de la normativa 
municipal l'aprofitament dels 
boscos de ribera

0 0 00 Sense cost-

1.1.5 Aplicar efectivament la normativa 
del Pla especial del Parc Natural 
del Montseny relativa a la 
conservació de la vegetació

0 0 00 Sense cost-

1.1.6 Aplicar les determinacions i 
normativa del PGOTU a la franja 
de protecció del sistema fluvial

0 0 00 Sense cost-
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Codi 
Acció

Títol Inversió
 inicial

(MPTES)

Num.
anys

Cost total
estimat

(MPTES)

Despesa
inicial

(MPTES)

ObservacionsTipus de
Cost

Despesa 
periòdica 

anual
(MPTES)

Font
Informació

Cost

1.1.7 Redactar un Pla especial de la 
riera d'Arbúcies i de la Pineda

0 0 010 No inclou les hores 
necessàries de 

supervisió a càrrec dels 
tècnics municipals

10,0 EP

1.1.8 Estudiar l’estat de les poblacions 
de cranc de riu al municipi

0 0 00 El cost és 0 per que no 
inclou les hores 

necessàries a càrrec 
dels tècnics municipals

El finançament de l'estudi 
podria ser compartit entre 
la Diputació de Girona i la 
de Barcelona, com a 
ampliació del Pla de 
Seguiment de 
Paràmetres Ecològics del 
Parc

- EP

1.1.9 Estudiar la protecció d'algunes 
basses i regueres

0 0 01 No inclou les hores 
necessàries de 

supervisió a càrrec dels 
tècnics municipals

1,0 EP

1.1.10 Evitar la introducció i proliferació 
d’espècies o varietats d’animals 
no autòctons

0 0 00 Sense cost-

1.1.11 Prevenir la repoblació dels 
sistemes aquàtics amb espècies 
forànies

0 0,3 20 No inclou les hores 
necessàries de 

supervisió a càrrec dels 
tècnics municipals

El cost s'indica a títol 
orientatiu i inclouria 
principalment la 
realització de les 
campanyes de 
sensibilització

0,6 EP
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Codi 
Acció

Títol Inversió
 inicial

(MPTES)

Num.
anys

Cost total
estimat

(MPTES)

Despesa
inicial

(MPTES)

ObservacionsTipus de
Cost

Despesa 
periòdica 

anual
(MPTES)

Font
Informació

Cost

1.1.12 Donar a conèixer l’interès de les 
basses per a la conservació de la 
biodiversitat i la importància de les 
actuacions dels vilatans que les 
tenen al seu càrrec

0 0,2 50,2 No inclou les hores 
necessàries de 

supervisió a càrrec dels 
tècnics municipals

1,2 EP

1.2.1 Conservar els rierals i els conreus 
tradicionals que s’hi 
desenvolupaven

0 0 02 No inclou les hores 
necessàries de 

supervisió a càrrec dels 
tècnics municipals

2,0 EP

1.2.2 Donar suport a les activitats 
agrícoles i ramaderes que 
mantenen els prats d’alçada

0 0 00 El cost és 0 per que no 
inclou les hores 

necessàries a càrrec 
dels tècnics municipals

La bonificació fiscal per 
part de l'Ajuntament és 
molt reduïda i només 
aplicable en determinats 
casos, de manera que el 
cost seria bàsicament el 
del suport que es podria 
donar des 
d'administracions 
supramunicipals en forma 
de subvencions, 
convenis, etc, i que 
implicaria a les 
Diputacions de Girona i 
Barcelona.

-
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Codi 
Acció

Títol Inversió
 inicial

(MPTES)

Num.
anys

Cost total
estimat

(MPTES)

Despesa
inicial

(MPTES)

ObservacionsTipus de
Cost

Despesa 
periòdica 

anual
(MPTES)

Font
Informació

Cost

1.2.3 Donar suport a les activitats de 
gestió cinegètica que suposin 
millores en el conjunt de l’entorn 
natural

0 0 00 El cost és 0 per que no 
inclou les hores 

necessàries a càrrec 
dels tècnics municipals

Les despeses d'executar 
les actuacions indicades 
anirien a càrrec de 
caçadors i propietaris 
forestals, els quals es 
podrien beneficiar de les 
línies d'ajut a la fauna 
salvatge cinegètica i 
piscícola.

-

1.2.4 Impulsar millores en la gestió 
forestal

0 0 00 El cost és 0 per que no 
inclou les hores 

necessàries a càrrec 
dels tècnics municipals

La realització de PTGMF 
pot rebre ajuts del 
Departament de Medi 
Ambient de la Generalitat 
de Catalunya, 
especialment si es tracta 
de finques incloses en 
espais naturals protegits

-

1.2.5 Afavorir una bona gestió dels 
recursos forestals des de l'àmbit 
municipal

0 0 00 Sense cost-

1.2.6 Estudiar la declaració d’arbres 
d’interès local o comarcal

0 0 00 El cost és 0 per que no 
inclou les hores 
necessàries de 

supervisió a càrrec dels 
tècnics municipals

-
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Codi 
Acció

Títol Inversió
 inicial

(MPTES)

Num.
anys

Cost total
estimat

(MPTES)

Despesa
inicial

(MPTES)

ObservacionsTipus de
Cost

Despesa 
periòdica 

anual
(MPTES)

Font
Informació

Cost

1.2.7 Divulgar els arbres singulars del 
municipi

0 0 01 No inclou les hores 
necessàries de 

supervisió a càrrec dels 
tècnics municipals

El cost s'ha establert en 1 
MPTA únicament com a 
referència. Pot incloure 
l'elaboració de materials 
divulgatius, 
senyalització,etc. 
Actualment ja existeix un 
sistema de 
compensacions als 
propietaris que facin 
visitable el seu jardí, que 
es vehicula a través de 
La Gabella i que no 
repercuteix en el 
pressupost municipal

1,0 EP

1.2.8 Potenciar l'agricultura ecològica o 
integrada

0 0,3 50 No inclou les hores 
necessàries de 

supervisió a càrrec dels 
tècnics municipals

El cost correspon a una 
quantitat assignada 
anualment per impulsar 
l'acció (preparar materials 
informatius, realització de 
cursos, etc.). Pot incloure 
si arriba el cas, un ajut 
per la formació d'ADV

1,5 EP

1.3.1 Ordenar les activitats de lleure a 
l’àrea del Pol

0 0 00 El cost és 0 per que no 
inclou les hores 
necessàries de 

supervisió a càrrec dels 
tècnics municipals

-

1.3.2 Fer complir la normativa sobre 
circulació motoritzada al medi 
natural

0 0 00 El cost és 0 per que no 
inclou les hores 

necessàries a càrrec 
dels tècnics municipals

-
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Codi 
Acció

Títol Inversió
 inicial

(MPTES)

Num.
anys

Cost total
estimat

(MPTES)

Despesa
inicial

(MPTES)

ObservacionsTipus de
Cost

Despesa 
periòdica 

anual
(MPTES)

Font
Informació

Cost

1.3.3 Reduir la possibilitat de 
freqüentació en indrets d’interès 
naturals o zones sensibles

0 0 00 * Pendent de valorar El cost és pendent de 
valorar perquè hi intervé 
un aspecte de criteri en 
aprofitar elements poc 
sensibles, l'ordenació de 
la vialitat i la senyalització 
de senders requereixen el 
pas previ de disposar de 
l'inventari de camins 
esmentat a l'acció 1.2.9

-

1.4.1 Controlar urbanísticament la zona 
industrial de Ca l’Aulet i les 
actuacions que genera al seu 
voltant

0 0 00 El cost és 0 per que no 
inclou les hores 

necessàries a càrrec 
dels tècnics municipals

El cost d'executar les 
actuacions de 
recuperació de les zones 
malmes haurien d'anar a 
càrrec dels promotors de 
la zona de Ca l'Aulet

-

1.4.2 Solucionar els problemes de 
gestió urbanística al polígon 
industrial  Torres Pujals

0 0 00 El cost és 0 per que no 
inclou les hores 

necessàries a càrrec 
dels tècnics municipals

-

1.4.3 Controlar acuradament les futures 
actuacions relacionades amb el 
Pla especial del Regàs

0 0 00 El cost és 0 per que no 
inclou les hores 

necessàries a càrrec 
dels tècnics municipals

-

1.4.4 Reduir els atropellaments 
d’animals a l’Eix Transversal

0 0 00 El cost és 0 per que no 
inclou les hores 

necessàries a càrrec 
dels tècnics municipals

-
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Acció
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 inicial
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Num.
anys
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(MPTES)
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periòdica 

anual
(MPTES)

Font
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1.4.5 Seguir les gestions per ordenar la 
implantació d’antenes de telefonia 
mòbil

0 0 00 El cost és 0 per que no 
inclou les hores 

necessàries a càrrec 
dels tècnics municipals

-

1.4.6 Limitar el pas de les línies 
elèctriques d’alta tensió

0 0 00 El cost és 0 per que no 
inclou les hores 

necessàries a càrrec 
dels tècnics municipals

-

1.4.7 Analitzar com afecta la modificació 
de la Llei del Sòl a l'entorn no 
urbanitzable del municipi

0 0 00,5 No inclou les hores 
necessàries de 

supervisió a càrrec dels 
tècnics municipals

0,5 EP

1.5.1 Impulsar la revisió del Pla especial 
del Parc Natural del Montseny

0 0 00 El cost és 0 per que no 
inclou les hores 

necessàries a càrrec 
dels tècnics municipals

-

1.5.2 Limitar l’accés de visitants a les 
zones de Reserva Natural 
Qualificada

0 0 00 El cost és 0 per que no 
inclou les hores 

necessàries a càrrec 
dels tècnics municipals

-

1.5.3 Aprofitar des del municipi les 
possibilitats que ofereix 
l’existència de l’espai protegit del 
Montseny, creant sinèrgies en 
aquest àmbit territorial

0 0 00 Sense cost-
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periòdica 

anual
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Font
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Cost

1.5.4 Tenir en compte com a referents 
de les actuacions municipals els 
diversos documents elaborats 
recentment en relació al Montseny 
i que inclouen propostes de gestió

0 0 00 El cost és 0 per que no 
inclou les hores 

necessàries a càrrec 
dels tècnics municipals

-

1.6.1 Impulsar activitats educatives a les 
escoles en relació al patrimoni 
natural

0 0 01 No inclou les hores 
necessàries de 

supervisió a càrrec dels 
tècnics municipals

1,0 EP

2.1.1 Realitzar un Pla de Mobilitat que 
proposi canvis a partir d'un 
tractament global de la vila

0 0 03 No inclou les hores 
necessàries de 

supervisió a càrrec dels 
tècnics municipals

3,0 EP

2.2.1 Incorporar nous serveis de 
transport públic que responguin a 
necessitats específiques de la 
població

0 0 01 No inclou les hores 
necessàries de 

supervisió a càrrec dels 
tècnics municipals

1,0 EP
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anual
(MPTES)

Font
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2.2.2 Impulsar la millora del transport 
públic per carretera de forma 
conjunta amb els municipis de la 
rodalia

0 0 00 El cost és 0 per que no 
inclou les hores 

necessàries a càrrec 
dels tècnics municipals

Un cop les converses 
avançessin i es concretés 
el caire de les actuacions 
de millora que es volen 
analitzar, el cost dels 
estudis a efectuar podria 
ser assumit de tant per 
les companyies 
concessionàries dels 
serveis com per la 
Diputació de Girona o els 
diversos ajuntaments 
implicats

-

2.2.3 Impulsar la millora del transport 
ferroviari

0 0 00 El cost és 0 per que no 
inclou les hores 

necessàries a càrrec 
dels tècnics municipals

-

2.2.4 Crear un servei de transport 
col·lectiu que cobreixi les 
necessitats de desplaçament per 
raons sanitàries

0 0 00 El cost és 0 per que no 
inclou les hores 

necessàries a càrrec 
dels tècnics municipals

El cost de creació del 
servei hauria d'anar a 
càrec del Departaments 
de Sanitat i Seguretat 
Social de la Generalitat 
de Catalunya

-
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anual
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Font
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Cost

2.3.1 Reforçar la xarxa de carrers 
arbrats i parcs i per a vianants

0 0 00 * Pendent de valorar El cost es considera 
pendent de valorar 
perquè més aviat es 
tracta d'aplicar un criteri 
que pot no tenir un 
sobrecost important en 
relació a les obres 
d'urbanització i 
remodelació sense 
arbrat, i això dependrà de 
cada carrer. Així mateix, 
la creació de parcs es 
troba prevista en el 
PGOTU i es tractaria, si 
es donés el cas, d'un cost 
a incorporar en els 
projectes de nova 
urbanització ja previstos.

-

2.3.2 Realitzar un Pla d'Accessibilitat 0 0 00 El cost és 0 per que no 
inclou les hores 

necessàries a càrrec 
dels tècnics municipals

-

2.3.3 Crear aparcaments per a bicicletes 0,5 0 00 No inclou les hores 
necessàries de 

supervisió a càrrec dels 
tècnics municipals

El cost indicat  
correspondria a una 
quantitat indicativa que 
es podria ampliar 
posteriorment en funció 
de la resposta dels 
vilatans

0,5
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2.3.4 Promoure el desplaçament a peu i 
en bicicleta

0 0,2 50,2 No inclou les hores 
necessàries de 

supervisió a càrrec dels 
tècnics municipals

El cost és orientatiu i s'ha 
indicat una certa quantitat 
a destinar cada any per 
realitzar les campanyes

1,2 EP

2.3.5 Executar actuacions per reduir les 
barreres arquitectòniques i facilitar 
la mobilitat a peu en les obres 
d'urbanització

0 0 00 Pendent de valorar El cost es considera 
pendent de valorar 
perquè més aviat es 
tracta d'aplicar un criteri 
que pot no tenir un 
sobrecost important en 
relació a les obres 
d'urbanització i 
remodelació que no 
incorporen aquests 
criteris, tot i que això és 
un aspecte que dependrà 
de cada cas

-

2.3.6 Potenciar els aparcaments de 
rotació

0 0 00 El cost és 0 per que no 
inclou les hores 

necessàries a càrrec 
dels tècnics municipals

En el cas que finalment 
s'instal·lessin aparells 
dispensadors de tiquets, 
aquesta instal·lació i la 
senyalització anirien a 
càrrec del concessionari

-

2.4.1 Impulsar tipus edificatoris que 
permeten la barreja d’usos

0 0 00 Sense cost-

2.4.2 Facilitar la implantació de comerç i 
serveis en els sectors programats

0 0 00 El cost és 0 per que no 
inclou les hores 

necessàries a càrrec 
dels tècnics municipals

-
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Informació
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2.4.3 Regular adequadament les 
activitats de petita indústria i 
tallers per fer-los compatibles amb 
l'habitatge

0 0 00 El cost és 0 per que no 
inclou les hores 

necessàries a càrrec 
dels tècnics municipals

-

2.5.1 Realitzar campanyes per 
promoure bons hàbits en la 
mobilitat

0 0,2 100,2 No inclou les hores 
necessàries de 

supervisió a càrrec dels 
tècnics municipals

A títol orientatiu s'ha 
assignat una quantitat 
anual a aquestes 
campanyes

2,2 EP

2.5.2 Realitzar educació vial a les 
escoles

0 0 00 El cost és 0 per que no 
inclou les hores 

necessàries a càrrec 
dels tècnics municipals

-

2.5.3 Realitzar actuacions 
sensibilitzadores i de control 
adreçades als alumnes 
d'ensenyament secundari

0 0 00,5 No inclou les hores 
necessàries de 

supervisió a càrrec dels 
tècnics municipals

La despesa prevista seria 
la de dissenyar el 
programa adreçat 
específicament a 
alumnes de l'Institut de 
Batxillerat

0,5 EP

2.6.1 Modificar les característiques i 
regulació del trànsit en alguns 
vials per reduir els nivells de soroll

0 0 00 El cost és 0 per que no 
inclou les hores 

necessàries a càrrec 
dels tècnics municipals

-
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2.6.2 Realitzar campanyes de control 
del soroll generat pels vehicles

0 0 00,5 No inclou les hores 
necessàries de 

supervisió a càrrec dels 
tècnics municipals

El cost indicat correspon 
a l'edició inicial dels fulls 
informatius i a la despesa 
que podria comportar 
l'adquisió d'aparells de 
mesura. La resta s'ha 
d'incorporar a les tasques 
quotidianes de control de 
la Policia Municipal

0,5 EP

2.6.3 Limitar la velocitat de circulació 
dels vehicles al centre

0 0 00 * Pendent de valorar El cost s'indica com a 
pendent de valorar ja que 
correspondria a la 
senyalització o algun 
obstacle físic que es 
volgués instal·lar per 
reduir la velocitat, i cal 
determinar primerament 
el nombre de carrers i el 
tipus de mesura més 
adequada a adoptar en 
cada cas

-

2.6.4 Fer efectiva l'aplicació de 
l'Ordenança de sorolls i vibracions 
i del cadastre acústic

0 0 00 Sense cost-

2.7.1 Realitzar un seguiment dels 
accidents de trànsit al llarg de l’any

0 0 00,5 No inclou les hores 
necessàries de 

supervisió a càrrec dels 
tècnics municipals

En el cost s'ha considerat 
la dotació d'equipament 
informàtic i l'elaboració 
d'un programa que 
permeti fer el seguiment

0,5 EP
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2.7.2 Millora dels trams de carretera que 
presentin elevada accidentalitat

0 0 00 El cost és 0 per que no 
inclou les hores 

necessàries a càrrec 
dels tècnics municipals

-

2.7.3 Millorar la seguretat per als 
vianants en el revolt de la 
Galzerana

0 0 00 * Pendent de valorar El cost es considera 
pendent de valorar 
perquè haurà de ser 
determinat en el projecte 
que redacti l'arquitecte o 
l'aparellador municipal

-

2.7.4 Millorar la seguretat dels vianants 
en els passos de zebra

0 0 00 * Pendent de valorar El cost es considera 
pendent de valorar 
perquè la Policia 
Municipal ha d'indicar 
quins són els passos 
problemàtics i proposar 
les mesures adients i a 
partir d'aquí l'aparellador 
municipal ha de redactar 
el projecte del tractament 
a cada punt

-

2.7.5 Reduir la velocitat excessiva dels 
vehicles dins el nucli urbà

0 0 00 Pendent de valorar Inicialment cal establir 
quins són els punts 
problemàtics i les seves 
característiques, per part 
de la Policia Municipal. 
Posteriorment decidir el 
tractament de cada un 
d'ells i en funció d'això es 
podrà definir el cost

-

Pla d'Acció Local  per a la Sostenibilitat d'Arbúcies. MINUARTIA, Estudis Ambientals. 2001 

 506 Document II. Pla d'Acció Local  per a la Sostenibilitat



Codi 
Acció

Títol Inversió
 inicial

(MPTES)

Num.
anys

Cost total
estimat

(MPTES)

Despesa
inicial

(MPTES)

ObservacionsTipus de
Cost

Despesa 
periòdica 

anual
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2.7.6 Eliminar el punt de risc d'accidents 
a l'entrada del polígon industrial 
Torres Pujals

0 0 00 El cost és 0 per que no 
inclou les hores 

necessàries a càrrec 
dels tècnics municipals

-

3.1.1 Incentivar el control i la reducció 
dels consums d’aigua per a ús 
agrícola

10 2 50 No inclou les hores 
necessàries de 

supervisió a càrrec dels 
tècnics municipals

La principal actuació a 
realitzar és la de 
impermeabilitzar els ls 
canals de reg i evitar les 
pèrdues d'aigua durant el 
transport

20,0 EP

3.1.2 Elaborar un estudi detallat de 
consums i recursos d’aigua de la 
conca de la riera d’Arbúcies

5 0 00 Només s'ha estimat el 
cost de realització de 
l'estudi

5,0 EP

3.1.3 Reduir els consum  domèstic 
d'aigua amb campanyes de 
sensibilització

1,5 0 00 No inclou les hores 
necessàries de 

supervisió a càrrec dels 
tècnics municipals

En el cost s'ha 
contemplat l'edició de 
material divulgatiu

1,5 EP

3.1.4 Millorar la gestió de l’aigua de les 
xarxes d’abastament

0 0 00 Pendent de valorar Cal realitzar una 
estimació detallada de 
l'abast de les actuacions 
per determinar el seu cost

-
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3.1.5 Millorar la gestió de l’aigua de 
subministrament a les 
urbanitzacions del municipi

0 0 00 El cost és zero perque 
només es tracta de 
millorar  la gestió de la 
xarxa per part de les 
companyies 
subministradores per 
donar compliment a la 
normativa tècnico-
sanitària

-

3.1.6 Integrar mesures d’estalvi d’aigua 
en els nous projectes i en les 
reformes municipals.

0 0 00 El cost és 0 per que no 
inclou les hores 

necessàries a càrrec 
dels tècnics municipals

-

3.1.7 Fomentar la recollida d'aigües 
pluvials en les cases unifamiliars

0 0 00 El cost és 0 per que no 
inclou les hores 

necessàries a càrrec 
dels tècnics municipals

-

3.2.1 Fomentar la connexió de les 
aigües residuals de les indústries 
del polígon industrial Torres i 
Pujals a la xarxa de clavegueram.

8 0 00 El cost estimat fa 
referència a allargar el 
col·lector uns 200 m i a 
connectar les aigües 
residuals de les indústries

8,0 EP

3.2.2 Ampliar el control dels 
abocaments d’aigües residuals 
industrials a la llera pública i a la 
xarxa de clavegueram.

0 0,6 50,6 S'ha considerat un mínim 
de 15 inspeccions anuals, 
per un període de 5 anys, 
a partir del qual caldrà 
revisar el nombre 
d'inspeccions a realitzar

3,6 EP
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3.2.3 Elaborar una cartografia 
actualitzada de la xarxa de 
clavegueram.

4 0 00 No inclou les hores 
necessàries de 

supervisió a càrrec dels 
tècnics municipals

4,0 EP

3.2.4 Realitzar i executar un Pla de 
Manteniment de la xarxa de 
clavegueram.

0 4 100 No inclou les hores 
necessàries de 

supervisió a càrrec dels 
tècnics municipals

S'ha estimat com a base 
una dotació 
pressupostària de 4 
milions anuals

40,0 EP

3.2.5 Impulsar la construcció de xarxa 
de clavegueram a les 
urbanitzacions així com  sistemes 
de depuració propis

0 0 00 Pendent de valorar El cost serà funció de les 
característiques de les 
instal·lacions proposades 
associades a un 
determinat projecte 
d'obres

-

3.2.6 Millorar el funcionament dels 
col·lectors de la xarxa de 
clavegueram i dels que 
condueixen l’aigua a l’EDAR

120 0 00 120,0 EP

3.2.7 Potenciar la implantació de 
mesures correctores per disminuir 
la concentració de nodrients de 
l’aigua de sortida de l’EDAR

0,3 0 00 El cost indicat fa 
referència a la instal·lació 
d'un petit dossificador de 
clorur fèrric a la sortida 
de la bassa de digestió 
biològica

0,3 EP

3.2.8 Evitar les males olors a l’EDAR 0 0 00 Sense cost Es tracta d'un canvi en la 
gestió de l'EDAR

-
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3.3.1 Fomentar la creació d'una Entitat 
Local de l'Aigua (ELA)

0 0 00 Pendent de valorar El cost d'implantació 
d'una ELA dependrà de 
les seves característiques 
en termes de les funcions 
que desenvolupi i al seu 
àmbit territorial.

-

3.3.2 Impulsar l'ampliació de l'estudi 
dels recursos hídrics de la zona 
mitjana-baixa del Tordera a la part 
alta de la conca

0 0 03 3,0

4.1.1 Incentivar la minimització en la 
generació de deixalles en l’àmbit 
domèstic.

0 0 00,5 No inclou les hores 
necessàries de 

supervisió a càrrec dels 
tècnics municipals

El cost és reduït ja que es 
poden aprofitar materials 
editats

0,5 EP

4.1.2 Incentivar la recollida selectiva per 
part de la població aprofitant les 
infrastructures existents.

0,5 0 00 No inclou les hores 
necessàries de 

supervisió a càrrec dels 
tècnics municipals

El cost és reduït ja que es 
poden aprofitar materials 
editats

0,5 EP

4.1.3 Millorar la gestió de les àrees 
d’aportació.

0 0,5 100 No inclou les hores 
necessàries de 

supervisió a càrrec dels 
tècnics municipals

El cost estimat prové de 
l'increment de la 
freqüència de la neteja de 
les àrees d'aportació

5,0 EP

4.1.4 Millorar el control dels residus que 
entren a la deixalleria municipal

0 0 00 El cost és 0 per que no 
inclou les hores 

necessàries a càrrec 
dels tècnics municipals

-
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(MPTES)

ObservacionsTipus de
Cost

Despesa 
periòdica 

anual
(MPTES)

Font
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Cost

4.1.5 Impulsar la iniciativa de la recollida 
de residus a les cases de pagès, i 
realitzar una  avaluació anual del 
seu grau d’èxit

0 0 00 No inclou les hores 
necessàries de 

supervisió a càrrec dels 
tècnics municipals

No s'ha calculat com a 
cost ja que està inclòs al 
plec de condicions de la 
recollida de residus

-

4.1.6 Impulsar una iniciativa per a la 
recollida porta a porta de residu 
d’envàs de cartró als comerços

0 0,6 100 No inclou les hores 
necessàries de 

supervisió a càrrec dels 
tècnics municipals

Per a l'estimació del cost 
s'ha considerat un dia de 
recollida setmanal

6,0 EP

4.1.7 Continuar amb les tasques 
d’eliminació periòdica dels punts 
d’abocament incontrolat

0 0,3 100 No inclou les hores 
necessàries de 

supervisió a càrrec dels 
tècnics municipals

Per determinar el cost  
s'ha considerat una 
eliminació d'un promig de 
4 petits punts 
d'abocament al mes

3,0 EP

4.1.8 Legalització de l’actual abocador 
de runes del municipi i establiment 
d’una ordenança municipal per a 
la gestió de terres i runes.

0 0 00 El cost és 0 per que no 
inclou les hores 

necessàries a càrrec 
dels tècnics municipals

-

4.1.9 Realitzar un estudi de viabilitat per 
a la reutilització de les runes

5 0 00 No inclou les hores 
necessàries de 

supervisió a càrrec dels 
tècnics municipals

5,0

4.1.10 Definir altres alternatives per a la 
gestió de la matèria orgànica

0 0 00 El cost és 0 per que no 
inclou les hores 

necessàries a càrrec 
dels tècnics municipals

-
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anual
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Cost

4.2.1 Identificar les empreses que estan 
obligades a realitzar la Declaració 
de Residus i que actualment no la 
fan

0 0 00 El cost és 0 per que no 
inclou les hores 

necessàries a càrrec 
dels tècnics municipals

-

4.2.2 Evitar la recollida municipal de 
residus industrials

0 0 00 No inclou les hores 
necessàries de 

supervisió a càrrec dels 
tècnics municipals

No s'ha calculat el cost ja 
que es tracta d'establir un 
control visual per part de 
l'empresa de recollida i 
una supervisió periòdica 
d'un tècnic municipal

-

4.2.3 Fomentar la minimització i la 
reutilització dels residus industrials

0,3 0 00 Només s'ha estimat el 
cost de la participació de 
tècnics especialistes

0,3
EP , EP

5.1.1 Elaborar un Programa 
d'Actuacions de reducció de 
consums i de millora de les 
instal·lacions energètiques dels 
edificis municipals

0,6 0 00 No inclou les hores 
necessàries de 

supervisió a càrrec dels 
tècnics municipals

Només s'ha indicat el 
cost per elaborar el 
programa en base a la 
necessitat de recórrer a 
consultoria externa per 
definir exactament les 
actuacions necessàries

0,6 EP

5.1.2 Continuar les actuacions per 
millorar la gestió de l'enllumenat 
públic

0 1 30 S'ha estimat l'aplicació 
d'un pressupost anual d'1 
milió

3,0
EP , EP
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anual
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Informació
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5.1.3 Fomentar l’ús de energia 
renovable en els edificis municipals

4 0 00 No inclou les hores 
necessàries de 

supervisió a càrrec dels 
tècnics municipals

S'ha estimat un cost per 
a la instal·lació de 200 
m2 de plaques solars 
tèrmiques

4,0 EP

5.1.4 Incorporar exigències d’eficiència 
energètica als plecs de condicions 
de les instal·lacions noves o de les 
que es remodelin

0 0 00 El cost és 0 per que no 
inclou les hores 

necessàries a càrrec 
dels tècnics municipals

-

5.1.5 Continuar les actuacions per 
legalitzar totes les instal·lacions 
energètiques municipals

1 0 00 S'ha indicat el cost 
associat a treballs 
d'assessoria externa per 
legalitzar les instal·lacions

1,0 EP

5.1.6 Crear la figura del gestor energètic 0 0,6 100,6 L'estimació del cost s'ha 
realitzat en base a una 
dedicació d'un dia de 
tècnic a la setmana 
durant 10 anys, i sense 
descomptar l'estalvi 
econòmic en despesa 
energètica que suposarà.

6,6 EP

5.1.7 Estudiar la viabilitat econòmica per 
implantar les mesures de reducció 
de consums energètics a l'estació 
depuradora d'aigües residuals

0 0 00,1 0,1
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5.1.8 Realitzar un control dels nivells 
d’immissió de contaminants 
atmosfèrics

1,5 0 00 1,5 EP

5.2.1 Elaborar normes que afavoreixin 
l’estalvi energètic

0 0 00 El cost és 0 per que no 
inclou les hores 

necessàries a càrrec 
dels tècnics municipals

-

5.2.2 Fomentar l’estalvi energètic a les 
llars

0,8 0 00 No inclou les hores 
necessàries de 

supervisió a càrrec dels 
tècnics municipals

El cost només contempla 
les tasques d'educació 
ambiental, i és 
relativament baix ja que 
s'ha considerat  l'ús de 
materials ja editats

0,8 EP

5.2.3 Valoritzar els residus de fusta i 
llenya amb una central de 
calefacció municipal amb 
producció d’electricitat

0,8 0 00 El cost indicat només 
inclou l'estudi de viabilitat 
de la instal·lació, la qual 
podria tenir un cost 
aproximat de 500 milions 
subvencionables per 
diferents administracions

0,8 EP

5.3.1 Potenciar la implantació d’una 
Oficina d’Estalvi Energètic d’àmbit 
comarcal

5 2 100 S'ha considerat una 
dedicació d'un tècnic a 
mitja jornada

25,0 EP
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Font
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5.3.2 Promoure la reducció d’energia als 
principals consumidors industrials 
mitjançant auditories energètiques

0 0 00,1 El cost per auditoria és 
d'unes 600.000 pts a  
càrrec de l'industrial, 
podent-se arribar a 
subvencions de l'ICAEN 
del 50%. La despesa 
indicada fa referència a la 
dedicació de personal de 
l'Ajuntament per 
promoure les auditories

0,1 EP

5.3.3 Incrementar els controls de les 
emissions  de contaminants a les 
indústries carrosseres

0 0 02 2,0 EP

6.1.1 Crear la figura d'un coordinador 
tècnic de l'Agenda 21 Local

0 3,5 100 El cost estimat considera 
la dedicació d'un tècnic 
superior a dedicació 
completa per al 
desenvolupament i 
dinamització de l'Agenda 
21 Local al llarg dels 10 
anys d'implementació del 
PALS i segons el nivell 
de salari brut d'un tècnic 
superior actual a 
l'ajuntament

35,0 ARB

6.1.2 Crear una comissió de coordinació 
i seguiment de l'Agenda 21 Local.

0 0 00 Sense cost-
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6.2.1 Incrementar l’ús de material 
reutilitzable i de la recollida 
selectiva de residus als edificis 
municipals, i en els actes públics

0,2 0 00 El cost és 0 per que no 
inclou les hores 

necessàries a càrrec 
dels tècnics municipals

El pressupost considera 
una partida per a la 
incorporació de 
contenidors de recollida 
de paper

0,2 EP

6.2.2 Integrar criteris ambientals en la 
compra de béns i equips i en la 
selecció de proveïdors

0 0 00 Sense cost-

6.2.3 Integrar criteris ambientals en la 
contractació i concessió de serveis 
externs

0 0 00 Sense cost-

6.2.4 Editar i distribuir un Manual de 
bones pràctiques pels treballadors 
municipals.

0 0 01,2 No inclou les hores 
necessàries de 

supervisió a càrrec dels 
tècnics municipals

Considera l'elaboració 
dels continguts, disseny, 
maquetació i impressió 
d'un exemplar per al 
conjunt dels treballadors

1,2 EP

6.2.5 Promoure la implantació de 
Sistemes de Gestió Mediambiental 
basats en la ISO 14.001 i EMAS 
en l’àmbit de l’administració 
municipal.

0,8 0,5 50 No inclou les hores 
necessàries de 

supervisió a càrrec dels 
tècnics municipals

S'han considerat els 
costos de consultoria per 
a l'implantació del SGMA 
aprofitant la informació 
elaborada al PALS i els 
costos d'auditoria anual 
per un període de 5 anys.

3,3 EP
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6.3.1 Aplicar bones pràctiques 
ambientals en els projectes 
arquitectònics o d’urbanització 
promoguts per l’Ajuntament

0 0 00 Pendent de valorar El cost es considera 
pendent de valorar 
perquè pot no haver-hi un 
sobrecost específic pel 
fet d'aplicar els criteris 
indicats i, en tot cas, això 
dependrà de cada 
projecte

- EP

6.3.2 Impulsar bones pràctiques 
ambientals en el manteniment de 
la jardineria i l’arbrat viari

0 0 01 No inclou les hores 
necessàries de 

supervisió a càrrec dels 
tècnics municipals

1,0 EP

6.3.3 Incentivar la utilització de l’arbrat 
en l’espai públic en els nous 
projectes i remodelacions

0 0 00 El cost és 0 per que no 
inclou les hores 

necessàries a càrrec 
dels tècnics municipals

-

6.4.1 Elaboració del Pla Bàsic 
d’Emergència Municipal

0,6 0 00 S'ha estimat en base a 
les hoes previstes d'un 
tècnic municipal

0,6

6.4.2 Mantenir actualitzat el Pla 
d’Actuació Municipal per a 
incendis forestals del municipi

0,5 0 00 No inclou les hores 
necessàries de 

supervisió a càrrec dels 
tècnics municipals

S'ha indicat només el 
cost de realització de 
millores

0,5
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6.4.3 Elaboració de Plans 
d’Autoprotecció per a emergències 
per incendis forestals per a les 
urbanitzacions i instal·lacions 
turístiques

0 00 Pendent de valorar

6.4.4 Promoure la implantació de 
Sistemes de Gestió Mediambiental 
basats en la ISO 14.001, o bé 
l'EMAS, i Sistemes de Seguretat i 
Prevenció de Riscos Laborals en 
l’àmbit industrial

0,5 0 00 S'ha inclòs el cost 
d'organització i de 
participació de tècnics 
especialitzats

0,5

6.4.5 Continuar amb la implantació de la 
xarxa d’hidrants

2 0 00 No inclou les hores 
necessàries de 

supervisió a càrrec dels 
tècnics municipals

2,0

6.5.1 Elaboració d’una ordenança 
municipal per a l’aplicació de la 
Llei d’Intervenció Integral de 
l’Administració Ambiental

0 0 00 El cost és 0 per que no 
inclou les hores 

necessàries a càrrec 
dels tècnics municipals

-

6.5.2 Obtenció d’una gestió 
informatitzada per adequar el 
procés de tramitació de les 
llicències d’acord amb la Llei 
d’Intervenció Integral de 
l’Administració Ambiental

0,3 0 00 0,3
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6.5.3 Continuar treballant per a 
l’obtenció d’un cens actual de les 
activitats

1 0,3 100 4,0

6.5.4 Controlar el soroll generat per les 
activitats i fer el seguiment dels 
problemes

0 0 00 El cost és 0 per que no 
inclou les hores 

necessàries a càrrec 
dels tècnics municipals

-

7.1.1 Crear un Òrgan impulsor de 
l'Agenda 21 Local

0 0 00 El cost és 0 per que no 
inclou les hores 

necessàries a càrrec 
dels tècnics municipals

No s'han valoritzat les 
tasques de suport tècnic i 
administratiu que serien 
necessàries per part del 
personal municipal degut 
a que la funció i dinàmica 
concreta de la comissió 
s'hauria d'acordar pels 
seus membres i 
inicialment la dedicació 
no hauria de ser molt 
significativa.

- EP

7.1.2 Realitzar un document divulgatiu 
del Pla d'Acció Local per a la 
Sostenibilitat-Agenda 21 d'Arbúcies

0 0 01,1 No inclou les hores 
necessàries de 

supervisió a càrrec dels 
tècnics municipals

El cost considera 
l'elaboració dels 
continguts del document, 
el disseny, maquetació i 
impressió de 3.000 
exemplars. La seva 
distribució es realitzaria 
mitjançant els canals 
habituals porta a porta de 
l'ajuntament i les entitats 
del municipi.

1,1 EP
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7.1.3 Crear i mantenir la pàgina Web de 
l'Agenda 21 amb l'actualització de 
les accions realitzades i el sistema 
d'indicadors anual

0,2 0,1 50 No inclou les hores 
necessàries de 

supervisió a càrrec dels 
tècnics municipals

Per a l'estimació del 
pressupost s'ha 
considerat el cost 
d'elaboració de la pàgina 
Web i el seu 
manteniment anual 
segons els costos de 
l'actual gestor de la 
pàgina Web d'Arbúcies i 
considerant que 
l'aportació de continguts 
va a càrrec de tècnics 
municipals

0,7 PALAHI

7.1.4 Impulsar el voluntariat ambiental a 
la vila amb especial èmfasi amb la 
gent jove i gran

0 0 00 No inclou les hores 
necessàries de 

supervisió a càrrec dels 
tècnics municipals

No es consideren costos 
més enllà dels propis de 
la gestió i supervisió a 
càrrec dels tècnics 
municipals, ja que les 
possibles accions a les 
que es troben vinculats 
l'activitat del voluntariat ja 
té un cost de per sí 
establert en les accions 
corresponents.

-

7.1.5 Crear un fons anual de 
recolzament a activitats 
organitzades per entitats que 
afavoreixin la sostenibilitat

0 0,4 50 No inclou les hores 
necessàries de 

supervisió a càrrec dels 
tècnics municipals

2,0 EP
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7.1.6 Realitzar un Pla de Patrocini i 
Mecenatge Ambiental

0 0 00,3 No inclou les hores 
necessàries de 

supervisió a càrrec dels 
tècnics municipals

El cost considera 
l'elaboració d'un 
document desenvolupat i 
completat a partir dels 
contingut del PALS on es 
considerin les accions 
finançables i es dissenyi 
un logotipus de "Empresa 
col·laboradora de 
l'Agenda 21 d'Arbúcies"

0,3

7.2.1 Impulsar un crèdit variable 
d'Educació Secundaria Obligatòria 
en relació als valors de les ciutats i 
viles sostenibles

0 0 01,2 No inclou les hores 
necessàries de 

supervisió a càrrec dels 
tècnics municipals

El cost estimat considera 
l'elaboració del conjunt de 
materials pedagògics per 
al desenvolupament del 
crèdit, la formació dels 
docents dels centres 
educatius i el seguiment 
de tot un curs de la seva 
implantació.

1,2 EP

7.2.2 Desenvolupar materials 
pedagògics específics sobre 
sostenibilitat al Museu

0 0 00,4 No inclou les hores 
necessàries de 

supervisió a càrrec dels 
tècnics municipals

El cost considera 
l'elaboració d'un dossier 
similar en format i 
extensió que els 
actualment existents al 
Museu i la seva impressió 
amb recursos propis de 
l'ajuntament, quantificant 
el material fungible 
necessari però no 
l'amortització 
d'impressores

0,4 ARB(CUL)
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7.3.1 Publicar i difondre periòdicament 
l'evolució dels indicadors 
ambientals del municipi

0 0,1 50 No inclou les hores 
necessàries de 

supervisió a càrrec dels 
tècnics municipals

Els costos consideren 
l'elaboració d'un 
desplegable amb els 
indicadors escollits per a 
la comunicació anual a la 
població per distribuïr a la 
totalitat d'habitatges del 
municipi i centres 
educatius.

0,5 EP

7.4.1 Estudiar possibles mecanismes de 
cooperació i agermanament amb 
l'Agenda 21 Local de Figuig

0 0 00,2 Sense cost El cost considera els 
costos de desplaçament 
de 2 persones aportats 
per part de l'ajuntament 
d'Arbúcies i els costos 
d'allotjament i 
manutenció aportats per 
part de l'ajuntament de 
Figuig

0,2 FSUB

7.4.2 Difondre i fer un seguiment conjunt 
dels processos d'Agenda 21 Local

0 0 00,2 El cost és 0 per que no 
inclou les hores 

necessàries a càrrec 
dels tècnics municipals

El cost considera el 
disseny inicial de les 
pàgines Web respectives 
per cadascun dels 
municipis.

0,2 FSUB
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7.4.3 Recolzar el disseny i 
desenvolupament del "Museu 
Etnològic de Figuig"

0 0 02 S'ha considerat per al 
càlcul del pressupost 
l'aportació de 
l'ajuntament d'Arbúcies 
en forma de valorització 
en salari brut dels tècnics 
municipals desplaçats, 
l'aportació de 
l'ajuntament de Figuig en 
relació a l'allotjament i 
manutenció, i els costos 
de desplaçament i 
materials finançables per 
part de l'Agència 
Espanyola de Cooperació 
Internacional

2,0 EP

7.4.4 Donar suport al disseny i 
implementació del Pla de 
desenvolupament turístic de Figuig

0 0 01,5 S'ha considerat per al 
càlcul del pressupost 
l'aportació de 
l'ajuntament d'Arbúcies 
en forma de valorització 
en salari brut d'un tècnic 
municipal desplaçat, 
l'aportació de 
l'ajuntament de Figuig en 
relació a l'allotjament i 
manutenció, i els costos 
de desplaçament i 
materials finançables per 
part de l'Agència 
Espanyola de Cooperació 
Internacional

1,5 EP
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Codi 
Acció

Títol Inversió
 inicial

(MPTES)

Num.
anys

Cost total
estimat

(MPTES)

Despesa
inicial

(MPTES)

ObservacionsTipus de
Cost

Despesa 
periòdica 

anual
(MPTES)

Font
Informació

Cost

8.1.1 Facilitar l'inserció laboral femenina 
mitjançant la formació vinculada 
als nous jaciments d'ocupació

0 2,5 30 No inclou les hores 
necessàries de 

supervisió a càrrec dels 
tècnics municipals

El cost considera 
l'elaboració d'un taller 
anual al llarg durant tres 
anys

7,5 EP

8.1.2 Impulsar un programa d'integració 
dels immigrants al municipi

0 0 01,2 No inclou les hores 
necessàries de 

supervisió a càrrec dels 
tècnics municipals

1,2 FSUB

8.1.3 Desenvolupar campanyes 
periòdiques de promoció i 
protecció de la salut

0 0,2 30 No inclou les hores 
necessàries de 

supervisió a càrrec dels 
tècnics municipals

Els materials divulgatius 
es considera que ja es 
troben a disposició del 
CAP i per tant no es 
considera com un cost 
afegit.

0,6 EP

8.1.4 Millorar les condicions sanitàries 
de l'entorn laboral

0 0 00 No inclou les hores 
necessàries de 

supervisió a càrrec dels 
tècnics municipals

- EP

8.1.5 Vetllar pel bon funcionament dels 
serveis sanitaris existents

0 0 00 El cost és 0 per que no 
inclou les hores 

necessàries a càrrec 
dels tècnics municipals

-
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Codi 
Acció

Títol Inversió
 inicial

(MPTES)

Num.
anys

Cost total
estimat

(MPTES)

Despesa
inicial

(MPTES)

ObservacionsTipus de
Cost

Despesa 
periòdica 

anual
(MPTES)

Font
Informació

Cost

8.2.1 Implementar el Pla de 
Desenvolupament Turístic de la 
vila

0 8 50 El cost considera el 
pressupost anual previst 
d'inversió per al foment 
del turisme a Arbúcies a 
gestionar des del 
Consorci Turístic 
Municipal i amb l'objectiu 
d'assolir un co-
finançament a 50 % entre 
ajuntament i privat. 
Determinades accions 
podrien ser puntualment 
finançades per altres 
entitats com el Consell 
Comarcal, però no s'ha 
considerat per trobar-se 
encara les accions 
pendent de definir.

40,0 ARB

8.2.2 Impulsar el desenvolupament del 
Consorci Municipal de Turisme

0 0 00 El cost és 0 per que no 
inclou les hores 

necessàries a càrrec 
dels tècnics municipals

S'ha considerat cost zero 
perquè l'acció es remet 
exclusivament a la 
creació del Consorci, 
mentre que les accions 
que desenvolupa es 
troben recollides en la 
seva totalitat en el marc 
del Pla de 
Desenvolupament Turístic

-
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Codi 
Acció

Títol Inversió
 inicial

(MPTES)

Num.
anys

Cost total
estimat

(MPTES)

Despesa
inicial

(MPTES)

ObservacionsTipus de
Cost

Despesa 
periòdica 

anual
(MPTES)

Font
Informació

Cost

8.2.3 Potenciar la qualificació ambiental 
de les instal·lacions turístiques 
locals

0 0 00,2 No inclou les hores 
necessàries de 

supervisió a càrrec dels 
tècnics municipals

El cost considera 
l'organtizació d'unes 
jornades tècniques en 
relació als Distintius de 
Qualitat Ambiental 
adreçades al conjunt 
d'agents turístics locals.

0,2 EP

8.3.1 Endegar actuacions de 
recuperació del nucli antic

0 0 00 Pendent de valorar El cost es considera 
pendent de valorar, 
perquè aqusta acció s'ha 
d'integrar en el conjunt 
d'intervencions que 
s'efectuin per a recuperar 
el paisatge urbà previstes 
en el PGOTU i 
possiblement no tindrà un 
cost suplementari 
específic

-

8.3.2 Adecentar l'entrada al poble pel 
passeig de la Palacagüina

0 0 00 Pendent de valorar El cost es considera 
pendent de valorar 
perquè la intervenció a 
efectuar haurà de ser 
integrada en la UAB de 
Ca l'Ayats, i el cost 
d'arreglar el passeig 
estarà en funció de com 
es redacti el projecte de 
desenvolupament de 
l'UAB

- EP
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Codi 
Acció

Títol Inversió
 inicial

(MPTES)

Num.
anys

Cost total
estimat

(MPTES)

Despesa
inicial

(MPTES)

ObservacionsTipus de
Cost

Despesa 
periòdica 

anual
(MPTES)

Font
Informació

Cost

8.3.3 Regular els materials a utilitzar en 
l'edificació i urbanització dels 
carrers, que incrementin 
l'embelliment del nucli antic

0 0 00 El cost és 0 per que no 
inclou les hores 

necessàries a càrrec 
dels tècnics municipals

- EP

8.4.1 Redactar un pla estratègic per a la 
recuperació de la vida rural

3 0 00 No inclou les hores 
necessàries de 

supervisió a càrrec dels 
tècnics municipals

3,0 EP

8.4.2 Fer un inventari de camins públics 0 0 02 No inclou les hores 
necessàries de 

supervisió a càrrec dels 
tècnics municipals

2,0 EP

8.4.3 Redactar un Pla de manteniment 
de camins

0 0 00 El cost és 0 per que no 
inclou les hores 

necessàries a càrrec 
dels tècnics municipals

- EP

8.4.4 Potenciar l'electrificació amb 
energia solar fotovoltaica o eòlica 
a les cases de pagès no 
connectades a la xarxa elèctrica

0 0 00 El cost és 0 per que no 
inclou les hores 

necessàries a càrrec 
dels tècnics municipals

El cost d'execució de 
l'acció aniria a càrrec de 
la persona designada per 
al desenvolupament del 
PALS.

-

8.4.5 Potenciar l'existència d'aigua 
corrent a les cases de pagès

0 0 00 El cost és 0 per que no 
inclou les hores 

necessàries a càrrec 
dels tècnics municipals

El cost d'execució de 
l'acció aniria a càrrec de 
la persona designada per 
al desenvolupament del 
PALS.

-
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LLISTAT D'ACCIONS AMB INTERVENCIÓ DEL
COORDINADOR DEL PALS

PLA D'ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT D'ARBÚCIES

1. PRESERVAR LA BIODIVERSITAT I EL PAISATGE DEL CONJUNT DEL MUNICIPI

Fitar la zona de Domini Públic Hidràulic1.1.1

Realitzar un seguiment de l’efecte de la sedimentació de terres provinents de 
l’Eix Transversal a la riera de la Pineda, d'Arbúcies i de Santa Coloma

1.1.2

Redactar un Pla especial de la riera d'Arbúcies i de la Pineda1.1.7

Estudiar l’estat de les poblacions de cranc de riu al municipi1.1.8

Estudiar la protecció d'algunes basses i regueres1.1.9

Prevenir la repoblació dels sistemes aquàtics amb espècies forànies1.1.11

Donar a conèixer l’interès de les basses per a la conservació de la biodiversitat
i la importància de les actuacions dels vilatans que les tenen al seu càrrec

1.1.12

Conservar els rierals i els conreus tradicionals que s’hi desenvolupaven1.2.1

Donar suport a les activitats agrícoles i ramaderes que mantenen els prats 
d’alçada

1.2.2

Donar suport a les activitats de gestió cinegètica que suposin millores en el 
conjunt de l’entorn natural

1.2.3

Impulsar millores en la gestió forestal1.2.4

Estudiar la declaració d’arbres d’interès local o comarcal1.2.6

Divulgar els arbres singulars del municipi1.2.7

Potenciar l'agricultura ecològica o integrada1.2.8

Ordenar les activitats de lleure a l’àrea del Pol1.3.1

Fer complir la normativa sobre circulació motoritzada al medi natural1.3.2

Controlar urbanísticament la zona industrial de Ca l’Aulet i les actuacions que 
genera al seu voltant

1.4.1

Solucionar els problemes de gestió urbanística al polígon industrial  Torres 
Pujals

1.4.2

Controlar acuradament les futures actuacions relacionades amb el Pla 
especial del Regàs

1.4.3

Reduir els atropellaments d’animals a l’Eix Transversal1.4.4

Seguir les gestions per ordenar la implantació d’antenes de telefonia mòbil1.4.5

Limitar el pas de les línies elèctriques d’alta tensió1.4.6
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Analitzar com afecta la modificació de la Llei del Sòl a l'entorn no urbanitzable 
del municipi

1.4.7

Impulsar la revisió del Pla especial del Parc Natural del Montseny1.5.1

Limitar l’accés de visitants a les zones de Reserva Natural Qualificada1.5.2

Impulsar activitats educatives a les escoles en relació al patrimoni natural1.6.1

3.  DISMINUIR EL CONSUM D'AIGUA I MILLORAR EL SANEJAMENT DE LES AIGÜES 
RESIDUALS

Incentivar el control i la reducció dels consums d’aigua per a ús agrícola3.1.1

Reduir els consum  domèstic d'aigua amb campanyes de sensibilització3.1.3

Integrar mesures d’estalvi d’aigua en els nous projectes i en les reformes 
municipals.

3.1.6

Fomentar la recollida d'aigües pluvials en les cases unifamiliars3.1.7

Elaborar una cartografia actualitzada de la xarxa de clavegueram.3.2.3

Realitzar i executar un Pla de Manteniment de la xarxa de clavegueram.3.2.4

4. FOMENTAR LA MINIMITZACIÓ, REUTILITZACIÓ I RECICLATGE DE RESIDUS

Incentivar la minimització en la generació de deixalles en l’àmbit domèstic.4.1.1

Incentivar la recollida selectiva per part de la població aprofitant les 
infrastructures existents.

4.1.2

Millorar la gestió de les àrees d’aportació.4.1.3

Millorar el control dels residus que entren a la deixalleria municipal4.1.4

Impulsar la iniciativa de la recollida de residus a les cases de pagès, i realitzar 
una  avaluació anual del seu grau d’èxit

4.1.5

Impulsar una iniciativa per a la recollida porta a porta de residu d’envàs de 
cartró als comerços

4.1.6

Continuar amb les tasques d’eliminació periòdica dels punts d’abocament 
incontrolat

4.1.7

Legalització de l’actual abocador de runes del municipi i establiment d’una 
ordenança municipal per a la gestió de terres i runes.

4.1.8

Realitzar un estudi de viabilitat per a la reutilització de les runes4.1.9

Definir altres alternatives per a la gestió de la matèria orgànica4.1.10

Identificar les empreses que estan obligades a realitzar la Declaració de 
Residus i que actualment no la fan

4.2.1

Evitar la recollida municipal de residus industrials4.2.2
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5. OPTIMITZAR ELS CONSUMS ENERGÈTICS I REDUIR LES EMISSIONS 
CONTAMINANTS A L'ATMOSFERA

Elaborar un Programa d'Actuacions de reducció de consums i de millora de les 
instal·lacions energètiques dels edificis municipals

5.1.1

Fomentar l’ús de energia renovable en els edificis municipals5.1.3

Incorporar exigències d’eficiència energètica als plecs de condicions de les 
instal·lacions noves o de les que es remodelin

5.1.4

Elaborar normes que afavoreixin l’estalvi energètic5.2.1

Fomentar l’estalvi energètic a les llars5.2.2

6. POTENCIAR LA GESTIÓ AMBIENTAL MUNICIPAL I L'AMBIENTALITZACIÓ DE 
L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

Incrementar l’ús de material reutilitzable i de la recollida selectiva de residus 
als edificis municipals, i en els actes públics

6.2.1

Editar i distribuir un Manual de bones pràctiques pels treballadors municipals.6.2.4

Promoure la implantació de Sistemes de Gestió Mediambiental basats en la 
ISO 14.001 i EMAS en l’àmbit de l’administració municipal.

6.2.5

Impulsar bones pràctiques ambientals en el manteniment de la jardineria i 
l’arbrat viari

6.3.2

Incentivar la utilització de l’arbrat en l’espai públic en els nous projectes i 
remodelacions

6.3.3

Mantenir actualitzat el Pla d’Actuació Municipal per a incendis forestals del 
municipi

6.4.2

Elaboració d’una ordenança municipal per a l’aplicació de la Llei d’Intervenció 
Integral de l’Administració Ambiental

6.5.1

7. EDUCAR EN ELS VALORS DE LA SOSTENIBILITAT I PROMOURE LA IMPLICACIÓ 
DE LA POBLACIÓ EN EL DESENVOLUPAMENT DE L'AGENDA 21 LOCAL

Crear un Òrgan impulsor de l'Agenda 21 Local7.1.1

Realitzar un document divulgatiu del Pla d'Acció Local per a la Sostenibilitat-
Agenda 21 d'Arbúcies

7.1.2

Crear i mantenir la pàgina Web de l'Agenda 21 amb l'actualització de les 
accions realitzades i el sistema d'indicadors anual

7.1.3

Impulsar el voluntariat ambiental a la vila amb especial èmfasi amb la gent 
jove i gran

7.1.4

Crear un fons anual de recolzament a activitats organitzades per entitats que 
afavoreixin la sostenibilitat

7.1.5

Realitzar un Pla de Patrocini i Mecenatge Ambiental7.1.6
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Impulsar un crèdit variable d'Educació Secundaria Obligatòria en relació als 
valors de les ciutats i viles sostenibles

7.2.1

Desenvolupar materials pedagògics específics sobre sostenibilitat al Museu7.2.2

Publicar i difondre periòdicament l'evolució dels indicadors ambientals del 
municipi

7.3.1

8. IMPULSAR EL DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I SOCIAL AMB CRITERIS DE 
SOSTENIBILITAT

Redactar un pla estratègic per a la recuperació de la vida rural8.4.1

Fer un inventari de camins públics8.4.2

Redactar un Pla de manteniment de camins8.4.3

Potenciar l'electrificació amb energia solar fotovoltaica o eòlica a les cases de 
pagès no connectades a la xarxa elèctrica

8.4.4

Potenciar l'existència d'aigua corrent a les cases de pagès8.4.5
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4. PLA DE SEGUIMENT 

4.1 Presentació  

El Pla de Seguiment té com a objectiu definir eines per realitzar el monitoratge del procés 
d’aplicació del Pla d’Acció Local per a la Sostenibiltat, avaluant el grau de compliment de 
les propostes i la seva efectivitat. En funció d’això, el Pla d’Acció es pot anar adequant a 
les noves circumstàncies i situacions que es produeixin, adaptant-lo a l’evolució del context 
ambiental i socio-econòmic del municipi. 
 
El Pla de Seguiment té un vessant tècnic, destinat a aportar informació als tècnics 
municipals, i un vessant de comunicació, que ha de permetre als ciutadans fer un 
seguiment del procés. El Pla de Seguiment es basa en un Sistema d’indicadors de 
Sostenibilitat, definits com a paràmetres amb capacitat de caracteritzar numèricament 
l’estat i evolució de la vila i la resposta que es pugui donar des dels actors locals per 
millorar la situació i avançar cap a la sostenibilitat. 
 
El Sistema d’Indicadors s’ha escollit a partir d’una base de dades, el perfil socioambiental, 
on figuren els valors d’una extensa sèrie de paràmetres que s’han recopilat durant la 
realització del PALS. S’ha considerat com a referència el sistema d’indicadors del 
Programa de suport a la redacció de Plans d'Acció Local per a la Sostenibilitat de la 
Diputació de Girona, així com altres sistemes emprats en diverses ciutats, i xarxes de 
municipis en l’àmbit català o europeu.  
 
Alguns dels indicadors són prou significatius de l’evolució de l’estat ambiental i de fàcil 
comprensió. Aquests són especialment adequats per ser comunicats a la població.    
 
En les pàgines següents es presenta en primer lloc el Perfil Socioambiental d’Arbúcies, i a 
continuació el Sistema d’Indicadors de Sostenibilitat escollit pel seguiment del PALS 
d’Arbúcies.  
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4.2 Perfil Socioambiental 

És una base de dades que caracteritzen el municipi en termes ambientals, socials i 
econòmics configuren el seu perfil socioambiental. Una part de les dades tenen un caràcter 
únicament descriptor, tot i que una part d’elles presenten bones característiques com a 
indicadors de sostenibilitat. 
 
És interessant actualitzar el Perfil Socioambiental, tot i que la periodicitat d’actualització de 
cada paràmetre pot ser molt diferent. Per això s’ha incorporat a la base de dades un camp 
que designa l'any al que correspon el valor facilitat i un altre que indica la font d'on s’ha 
obtingut la informació. 
 
Tant el perfil socioambiental com els indicadors que se’n deriven poden ser ampliats, tot 
incorporant-ne de nous en el futur. 
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PERFIL SOCIOAMBIENTAL D'ARBÚCIES. ANY 1999  
 

  Indicadors de la Diputació de Girona   Indicadors complementaris 
 
PARÀMETRE  UNITATS ANY FONT 
     
FACTORS SOCIALS     
Nombre habitants 5.073 habitants 1999 ARB 
Densitat de població 58,4 habitants/km2 1999 ARB 
% Població respecte la comarca 4,65 % 1996 IEC 
Taxa de creixement anual de la 
població 

1,04 % 91/96 ARB 

Taxa de natalitat 9,26 naixements/ 1000 
habitants 

1999 ARB 

Taxa d’envelliment 118,3 (>65/<15anys) x 
100 

1996 IEC 

Població immigrant al municipi 3,1 % 1999 ARB 

Població sense titulació 20,4 % 1996 IEC 

Població amb estudis universitaris 6,8 % 1996 IEC 

Nombre de reunions dels òrgans 
estables de participació ambiental 

0 n.reunions 1999 ARB 

Nombre d'associacions ciutadanes 
per cada 1000 habitants 

14,0 associacions/ 
1000 hab 

1999 ARB 

Percentatge del pressupost municipal 
que es dedica a cooperació i 
desenvolupament 

2,3 % 1999 ARB 

Esperança de vida 78,0 Anys 1999 ARB 

     
FACTORS ECONÒMICS     
Nombre d'activitats econòmiques  398 activitats 1998 ARB 

Activitats manufactureres 112 activitats 1998 IAE 
Nombre de llocs de treball localitzats 
al municipi 

1920 llocs de treball 1996 IAE 

Nombre de llocs de treball localitzats 
a la indústria manufacturera. 

52 % 1996 IAE 

Diversitat dels sectors econòmics 
calculada amb l'índex de diversitat de 

 Bits 1998 EP (IAE) 
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PARÀMETRE  UNITATS ANY FONT 
Shannon 

Distribució de la població activa per sectors    
     Industrial 49,0 % 1996 IEC 
     Construcció 6,9 % 1996 IEC 
     Serveis 40,0 % 1996 IEC 
     Primari 4,1 % 1996 IEC 
Places turístiques al municipi 565 places  1999 ARB 
Població activa 68,54 % 1996 IEC 
Població activa femenina 39,79 % 1996 IEC 
Taxa d’atur 3,35 % 1999 Dept. de Treball 
Taxa d’atur femenina 1,97 % 1999 Dept. de Treball 
Taxa d’autocontenció 79,27 % 1996 IEC 
Taxa d’autosuficiència 70,89 % 1996 IEC 
     

URBANISME I USOS DEL SÒL     
Superfície del terme municipal 86,9 km2 1999 ARB 
Superfície de sòl urbà (SU) 261,6 ha 1999 EP  (PMPC) 
Superfície de sòl urbanitzable 
programat (SUP) 

23,8 ha 1999 EP  (PMPC) 

Superfície de sòl urbanitzable no 
programat (SUNP) 

52,0 ha 1999 EP  (PMPC) 

Superfície de sòl no urbanitzable 
(SNU) 

8352,6 ha 1999 EP  (PMPC) 

Percentatge de SU sobre el total 3,01 % 1999 EP  (PMPC) 
Percentatge de SUP sobre el total 0,27 % 1999 EP  (PMPC) 
Percentatge de SUNP sobre el total 0,60 % 1999 EP  (PMPC) 
Percentatge de SNU sobre el total 96,12 % 1999 EP  (PMPC) 
Superfície de sòl agrícola 702,3 ha  1999 DG 
Superfície de sòl forestal 7702,3 ha  1999 EP (DG) 
Percentatge de sòl agrícola sobre el 
total 

8,08 % 1999 DG 

Percentatge de sòl forestal sobre el 
total 

88,63 % 1999 EP (DG) 

Percentatge de superfície de sòl urbà 
en nuclis separats de la ciutat 
respecte al sòl urbà i urbanitzable 

15,6 % 1999 EP  

Superfície agrícola per habitant 1384 m²/hab 1999 DG 
Superfície forestal per habitant 15180 m²/hab 1999 EP 
Longitud de carrers de preferència 0,35 km 1999 ARB 
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PARÀMETRE  UNITATS ANY FONT 
per a vianants 
Longitud de carril condicionat per a 
bicicletes 

0 km 1999 ARB 

Superfície de zona verda per habitant 16,55 m²/habitant 1999 EP 
Percentatge d'habitants que viuen a 
menys de 400 metres d'una zona 
verda 

72,6 % 1999 EP 

Longitud de carrers arbrats 2573 m 1999  
Superfície d'equipament de barri per 
habitant 

- m²/habitant 1999  

Densitat mitjana en sòl urbà  
(Districte 1) 

57,4 habitants/ha 1999 ARB  

Densitat màxima en sòl urbà 99,4 habitants/ha 1999 ARB 
Potencial d'oferta d'habitatges del 
planejament vigent 

- habitatges 1999 ARB 

Ús del territori i el seu grau de 
protecció específica 

96,12 % 1999 e.p. 

SISTEMES NATURALS     
Superfície cremada anualment  a 
causa d'incendis forestals 

0 ha 1999  

Superfície ocupada per activitats 
agrícoles 

 Ha 1999 DARP  

Producció agrícola integrada o 
ecològica 

 ha 1999  

Longitud de recorreguts de passejada 
en l'entorn rural que s'hagin 
condicionat amb  senyalització i 
informació didàctica 

 km 1999 EP 

Estat dels ecosistemes de la xarxa 
fluvial segons l'índex  (QBR) 

 unitats 
d'índex 

1999  

La Biodiversitat 1,52 Adimensional 1999 EP 

     

MOBILITAT     
Nombre total de vehicles 
 

3092 vehicles 1999 IEC 

Nombre de vehicles per 1000 
habitants 

649,29 vehic./1000 hab 1996 IEC 

Mitjana de la IMD de trànsit en 10 
punts de la xarxa viària bàsica 

2400 vehicles/dia 1999  
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PARÀMETRE  UNITATS ANY FONT 
Percentatge de vehicles pesants en 3 
punts de la xarxa viària bàsica 

6,8 % 1999  

Percentatge de desplaçaments 
obligats dins el mateix terme 

59,9 % 1996 IEC 

Relació dels diferents mitjans de 
transport utilitzats en els 
desplaçaments obligats dins el 
municipi: 

 

     Transport privat 49,19 % 1996 IEC 
     Transport col·lectiu 0,29 % 1996 IEC 
     Altres 50,51 % 1996 IEC 
Relació mitjana bicicletes/vehicles a 
motor en els aforaments 
 

- bicicletes/ 1000 
vehicles aforats 

1999  

Relació mitjana vianants/vehicles a 
motor en els aforaments 

- vianants/ 1000 
vehicles aforats 

1999  

Nombre de serveis de transport 
públic per habitant 

0,009 serveis diaris / 
1000 habitants 

1999  

Mitjana diària de viatgers del 
transport públic intermunicipal 

75 viatgers/dia 1999  

     
Accidents amb víctimes - accidents/any 1999 ARB 

Ferits - ferits/any 1999 ARB 

Núm. de víctimes per accident - víctimes/ accident 1999 ARB 
Víctimes mortals - morts/any 1999 ARB 
Accidents anuals amb víctimes per 
cada 1000 vehicles 

- accidents/1000 
vehicles 

1999 ARB 

Nombre de punts negres 2 punts 1999 ARB 
La mobilitat 72,18 % 1999 EP 
     
AIGUA     
Volum anual total d'aigua consumida 1354 Milers m3 1998 ACA, EP 

Volum anual total d'aigua de la xarxa 
consumida 

295 Milers m3 1998 Comp.Sub 

Consum d’aigua d’ús domèstic 102 litres/habitant/ dia 1998 Comp.Sub 

Volum d'aigua envasada per les 
plantes envasadores del municipi 

336 Milers m3 1998 ACA 

Consum d'aigua per sectors     
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PARÀMETRE  UNITATS ANY FONT 
     Ajuntament  % 1998 Comp.Sub 
     Domèstic 13,4 % 1998 Comp.Sub 
     Agrícola 40,3 % 1998 EP 
     Industrial 38,8 % 1998 Comp.Sub i ACA 
Consum anual d'aigua per 
l'agricultura de regadiu 

543 Milers m3/any 1998 EP 

Consum anual d'aigua de recursos 
propis d'indústries 

516 Milers m3/any 1998 ACA 

Consum anual d'aigua de 
l'administració municipal 

 Hm3/any 1998 Comp.Sub 

Percentatge del volum d'aigua 
residual urbana que rep un 
tractament adequat 

92,8 % 1998 EP 

Qualitat de l'aigua de la riera 
d'arbúcies (Índex BMWP') 

10 unitats 
d'índex 

1998 ACA 

Percentatge del volum d'aigua 
depurada que es reutilitza per a altres 
usos 

0 % 1998 ACA 

Percentatge del consum d'aigua  al 
municipi que prové de la pròpia 
conca  

100 % 1998  ACA 

Ús de l'aigua (cicle de l'aigua) 231,3 - 1998 ARB,ACA 

     
RESIDUS     
Producció total anual de RSU al 
municipi 

2272 tones/any 1998 ARB 

Producció diària de deixalles 
generades en l’àmbit domèstic 
respecte al padró d’habitants. 

1,29 kg/habitant/dia 1998 ARB  

Producció neta de residus 1,15 Kg/hab/dia 1998 ARB 
Destinació dels RSU produïts al 
municipi 

    

     Recuperació Energètica 0 % 1998 ARB 
     Abocador 89,5 % 1998 ARB 
Índex de residus domèstics reciclats 
respecte a la quantitat total de 
residus domèstics generats al 
municipi. 

10,5 % 1998 Consell Com. 

Relació habitants/nombre de 
contenidors de vidre 

320 hab/contenidor 1998 ARB 
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PARÀMETRE  UNITATS ANY FONT 
Relació habitants/nombre de 
contenidors de paper 

303 hab/contenidor 1998 ARB 

Relació habitants/nombre de 
contenidors de llaunes 

339 hab/contenidor 1998 ARB 
 

Quantitat de residus declarats per les 
indústries 

3503 T/any 1998 JR 

Percentatge de residus industrials 
produïts que són recuperats 

63,3 % 1998 JR 

Nombre d'indústries que van realitzar 
la declaració de residus 

16 empreses 1998 JR 

La gestió dels residus 1,15 Kg/hab/any 1998 ARB 
ENERGIA     
Consum total final 8017 Tep/any 1998 EP 
Distribució segons fonts d'energia     
     Electricitat 34,2 % 1998 EP 
     Combustibles líquids 55,8 % 1998 EP 
     Combustibles sòlids 2,6 % 1998 EP 
     GLP 7,3 % 1998 EP 
Distribució segons el sector:     
     Indústria 37,0 % 1998 EP 
     Domèstic i serveis 29,8 % 1998 EP 
     Transport 33,2 % 1998 EP 
Consum d'energia al sector domèstic 
distribuït entre el nombre d’habitants. 

0,492 Tep/hab/any 1998 FECSA 

Consum total d'energia de 
l'administració municipal 

138,6 Tep/any 1998 ARB 

Consum energètic de l'enllumenat 
municipal per habitant 

71,1 Kwh/hab/any 1998 ARB 

Producció local d'energies 
renovables sostenibles per habitant 

0 Tep/hab/any 1998 ARB  

Nombre de vehicles de serveis 
públics que utilitzen combustibles 
alternatius 

0 vehicles  1998 ARB  

Producció d'energia al municipi 0 TEP/any 1998 DICT 
Nombre de plantes autogeneradores 0 plantes 1998 DICT 
Percentatge de dependència de 
recursos energètics externs 

97,4 % 1998 EP 

Percentatge d'utilització de fonts 
d'energia renovable 

7,5 % 1998 Companyies 
Subministradores 

L'eficiència en la utilització d'energia 1,65 Tep/any 1998 Companyies 
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PARÀMETRE  UNITATS ANY FONT 
subministradores 

ATMOSFERA     
Quantitat d'emissió de CO2 per 
habitant i any 

2,8 kg CO2/hab/any 1998 EP 

Emissió anual de CO2 16.065 tm/any 1998 EP 

Emissió anual de SOx 36,1 tm/any 1998 EP 

Emissió anual de PST 39,1 tm/any 1998 EP 
Emissió anual de NOx 93,3 tm/any 1998 EP 

Emissió anual de CO 261,6 tm/any 1998 EP 
Percentatge dels vehicles 
inspeccionats que superen els límits 
establerts per la normativa vigent 

 % 1999 ITV 

     
     

ACÚSTICA     
Interval de nivell sonor on s'inclou la 
mitjana dels nivells diürns en 10 
punts de la xarxa viària bàsica 

64,86 dBA 2000 EP 

Percentatge de vehicles 
inspeccionats que superen els límits 
establerts per les ordenances 
municipals 

- % 1999 ARB 

     
INCIDÈNCIA AMBIENTAL DE 
LES ACTIVITATS 

    

Número d’empreses amb sistemes 
de Gestió Mediambiental (EMAS o 
ISO 14000) 

 Nº d’empreses 1999 ENAC, DMA 

Activitats extractives     
     Nombre d'explotacions actives 0 explotacions 1999 DMA 
     Nombre d'explotacions en procés   
     de restauració 

0 explotacions 1999 DMA 

     Nombre d'explotacions pendents 
     de restauració 

1 explotacions 1999 DMA 

     Superfície de les explotacions 
     Actives 

0 ha 1999  

     Superfície de les explotacions en 
     procés de restauració 

0 ha 1999  
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PARÀMETRE  UNITATS ANY FONT 
     Superfície de les explotacions 
     pendents de restauració 

0 ha 1999  

    
RISC AMBIENTAL    
Plans d'actuació municipal (PAM) 
elaborats i aprovats 

1 Núm. plans 1999 ARB 

     
GESTIÓ MUNICIPAL    
Despesa municipal en Medi Ambient 10,6 % 1999 ARB 

Implantació de Sistemes de Gestió 
Mediambiental a l’administració Local 

0 Nombre de treballadors 
amb SGMA 

1999 ARB 
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4.3 Sistema d’Indicadors de Sostenibilitat 

4.3.1 Característiques 

El sistema d’indicadors és un conjunt de paràmetres que s’obtenen amb periodicitat anual i  
que té com a funció primordial el seguiment de l’evolució d’aspectes clau en el procés de 
millora ambiental del municipi i de progrés cap a models de desenvolupament sostenible. 
També tenen la finalitat de donar a conèixer als ciutadans els canvis que es produeixen en 
aquest sentit i impulsar la implantació del Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat.  
 

4.3.2 Criteris de selecció 

Els paràmetres seleccionats com a indicadors han de tenir les característiques següents: 
 
- MESURABLES i obtinguts mitjançant mètodes reproduïbles a llarg termini. 
- FÀCILS D’OBTENIR amb un COST ECONÒMIC RAONABLE, o preferiblement que ja 

s’obtinguin per un procés normalitzat. 
- SENSIBLES a les variacions dels aspectes pels que s’han dissenyat, de manera que 

siguin capaços de reflectir els canvis que es produeixin. 
- FÀCILS D’ENTENDRE, perquè puguin ser utilitzats per comunicar a la població el grau 

d’assoliment dels objectius proposats. 
- FÀCILS D’INTERPRETAR, és a dir que aportin informació clara que sigui d’interpretació 

inequívoca. 
- Referits a ÀMBITS que l’administració local o els agents socials tenen CAPACITAT PER 

MODIFICAR. 
- En conjunt, el SISTEMA D’INDICADORS ha de ser CAPAÇ DE PROPORCIONAR UNA 

VISIÓ RÀPIDA DE LA SITUACIÓ DEL MUNICIPI. 
 

4.3.3 Referències metodològiques 

Existeixen nombroses referències sobre indicadors ambientals i de sostenibilitat utilitzats en 
diverses ciutats europees o per organismes diversos com l’OCDE, l’OMS, l’UNCHS 
(Hàbitat), l’EUROSTAT, Agència Europea de Medi Ambient, etc. 
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A Catalunya també hi ha algunes experiències de definició d’indicadors ambientals de 
diverses ciutats i pobles que han realitzat les seves auditories ambientals, d’entitats 
ciutadanes com el Fòrum Cívic Barcelona Sostenible i també una proposta de la “Xarxa de 
Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat”. 
 
Aquestes experiències posen de manifest la dificultat per consensuar un sistema 
d’indicadors unificat i la dificultat de comparar informació, ja que les metodologies que 
s’apliquen per obtenir els mateixos indicadors són diferents en les diverses experiències. 
 
En el sistema d’indicadors que es proposa s’ha combinat la presència d’indicadors en els 
que existeix un ampli consens, amb altres que són específicament definits per seguir una 
problemàtica pròpia del municipi, així com el Sistema d’Indicadors específic del Programa 
de Suport a l’elaboració de Plans d’Acció Local per a la Sostenibilitat de la Diputació de 
Girona, en el que s’emmarca el PALS d’Arbúcies.  
 

4.3.4 Sistema d’indicadors proposat 

El sistema d’Indicadors de Sostenibilitat d’Arbúcies té un total de 41 indicadors. Tot seguit 
s’adjunta una taula sintètica dels indicadors proposats seguida d’una fitxa descriptiva de 
cada un dels indicadors. 
 
En algun cas no s’ha pogut obtenir el valor concret de l’indicador. Malgrat això, s’ha cregut 
convenient incloure’l per ser calculat en anys futurs. És probable que les dades dels dos o 
tres primers anys presentin anomalies metodològiques, lògiques en els inicis de qualsevol 
seguiment a llarg termini. 
 



SISTEMA D'INDICADORS DE SOSTENIBILITAT 1999

PLA DE SEGUIMENT DEL PALS D'ARBÚCIES

TERRITORI I USOS DEL SÒL
Valor Unitats Tendència desitjableAny

SÒLS DE SOSTENIBILITAT 
GARANTIDA

1

96,12 % AugmentSòls amb valors naturals amb preservació 
garantida per la correcta regulació dels 
seus usos respecte el total del municipi

1999

SISTEMES NATURALS
Valor Unitats Tendència desitjableAny

DIVERSITAT BIOESTRUCTURAL2

1,52 Adimensional AugmentLocalització d'espècies i representació 
d'hàbitats en el terme municipal

1999

INCENDIS FORESTALS3

0 ha. 
Cremades

Disminució fins a 0Superfície cremada anualment a causa 
d’incendis forestals

1999

RECORREGUTS DE PASSEJADA 
EN L'ENTORN RURAL

4

1200 metres AugmentLongitud de recorreguts de passejada en 
l’entorn rural que s’hagin condicionat amb 
senyalització i informació didàctica.

1999

PLANEJAMENT I URBANISME
Valor Unitats Tendència desitjableAny

EXTENSIÓ DE LA XARXA VERDA5

2573 metres AugmentLongitud de carrers arbrats 1999

SUPERFÍCIE DE ZONES VERDES6

17,3 m2/hab. IncrementSuperfície de zones verdes per habitant 1999
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ACCESSIBILITAT A LES ZONES 
VERDES

7

72,6 % AugmentPercentatge d’habitants que viuen a menys 
de 400 m d’una zona verda.

1999

ACCESIBILITAT A SERVEIS 
URBANS BÀSICS

8

40,4 % AugmentPercentatge de la població que disposa de 
6 serveis bàsics i densitats entre 75 i 550 
hab/ha

1999

MOBILITAT I TRANSPORTS
Valor Unitats Tendència desitjableAny

NOMBRE DE VEHICLES DE 
TRACCIÓ MECÀNICA

9

642,3 Nre. 
vehicles/1000

 hab.

EstabilitzacióNre. de vehicles de tracció mecànica per 
1000 habitants

1999

DEPENDENCIA DE L'AUTOMÒBIL10

72,18 % DisminucióQuilòmetres recorreguts en vehicle privat 
respecte al total de kilòmetres recorreguts 
per mobilitat obligada

1996

INTENSITAT DE TRÀNSIT A LA 
XARXA VIÀRIA BÀSICA

11

2400 vehicles/dia DisminucióMitjana de les IMD en 10 punts de la xarxa 
viària bàsica, mesurades en vehicles/dia.

1999

UTILITZACIÓ DEL TRANSPORT 
PÚBLIC INTERMUNICIPAL

12

75 viatgers/dia AugmentMitjana diària del nombre de viatgers del 
transport públic intermunicipal.

1999

CARRERS AMB PREFERÈNCIA 
PER A VIANANTS

13

350 metres AugmentLongitud de carrers amb preferència de 
vianants

1999

SEGURETAT VIÀRIA14

accid./any/10
00 vehicles

DisminucióNombre total anual d’accidents de trànsit 
amb víctimes per 1000 vehicles.

AIGUA
Valor Unitats Tendència desitjableAny
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RACIONALITZACIÓ I QUALITAT 
DE L'AIGUA

15

231,3 - AugmentConsum d'aigua per habitant i qualitat de 
l'aigua del sistema fluvial del municipi

1998

CONSUM D'AIGUA D'ÚS 
DOMÈSTIC

16

102 l./hab./dia DisminucióVolum d'aigua de la xarxa d'ús domèstic 
consumida diàriament respecte al padró 
d'habitants.

1999

VOLUM D'AIGUA ENVASADA17

336 milers de m3 
/ any

ReduccióVolum d'aigua envasada per les plantes 
envasadores del municipi

1998

SANEJAMENT DE LES AIGÜES 
RESIDUALS

18

92,8 % AugmentPercentatge de població resident en nuclis 
del municipi amb sistemes de sanejament 
adequat de l'aigua residual

1998

QUALITAT DE L'AIGUA DE LA 
RIERA D'ARBÚCIES

19

10 Unitats BILL MantenimentÍndex biològic (BILL) de l'aigua de la riera 
d'Arbúcies aigües avall de l'EDAR

1998

CABAL ESTIVAL DE LA RIERA 
D'ARBÚCIES

20

m3/s AugmentCabal mig de la riera d'Arbúcies entre els 
mesos de juny, juliol i agost.

RESIDUS
Valor Unitats Tendència desitjableAny

PRODUCCIÓ NETA DE RESIDUS21

1,15 kg/hab./dia DisminucióProducció de residus domèstics per 
habitant no valoritzada

1998

PRODUCCIÓ DE RESIDUS 
DOMÈSTICS

22

1,29 kg./hab./dia DisminucióProducció diària de deixalles generades en 
l’àmbit domèstic respecte al padró 
d’habitants.

1998

RESIDUS URBANS  RECICLATS23

10,53 % AugmentÍndex de residus domèstics reciclats 
respecte a la quantitat total de residus 
domèstics generats al municipi.

1998
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DECLARACIÓ DE RESIDUS 
INDUSTRIALS

24

16 nº d'indústries AugmentNombre absolut d’indústries que van 
realitzar la declaració de residus respecte 
al total.

1998

RECUPERACIÓ DE RESIDUS 
INDUSTRIALS

25

63,3 % AugmentPercentatge de residus industrials produïts 
que són recuperats

1998

ENERGIA
Valor Unitats Tendència desitjableAny

L'EFICIÈNCIA EN LA 
UTILITZACIÓ DE L'ENERGIA

26

1,65 Tep/hab./any DisminucióConsum energètic per càpita del conjunt 
del municipi associat a fonts energètiques 
no renovables

1998

CONSUM D'ENERGIA D'ÚS 
DOMÈSTIC

27

0,492 Tep/hab./any DisminucióConsum d'energia al sector domèstic 
distribuït entre el nombre d’habitants.

1998

PRODUCCIÓ LOCAL 
D'ENERGIES RENOVABLES

28

0 Tep/hab/any AugmentProducció local d'energies renovables 
sostenibles per habitant

1998

CONSUM ENERGÈTIC 
D'ENLLUMENAT MUNICIPAL

29

71,1 kWh/hab/any DisminucióConsum energètic de l'enllumenat 
municipal per habitant

1998

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DELS 
EDIFICIS MUNICIPALS

30

Tep/m2 DisminucióConsum energètic dels edificis en relació a 
la superfície construïda

ATMOSFERA
Valor Unitats Tendència desitjableAny

EMISSIONS DE CO231

3,3 kg 
CO2/habitant 

i any

DisminucióQuantitat d'emissió de CO2 per habitant i 
any

1998
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ACÚSTICA
Valor Unitats Tendència desitjableAny

NIVELL ACÚSTIC ALS CARRERS32

64,86 dBA DisminucióInterval de nivell sonor on s'inclou la 
mitjana dels nivells diürns en 10 punts de 
la xarxa viària

1999

ACTIVITATS ECONÒMIQUES
Valor Unitats Tendència desitjableAny

IMPLANTACIÓ DE SISTEMES DE 
GESTIÓ MEDIAMBIENTAL A LES 
EMPRESES

33

Nº 
d'empreses

AugmentNúmero d'empreses del municipi amb 
Sistemes de Gestió Mediambiental (EMAS 
o ISO 14000) implantat

FACTORS SOCIALS I ECONÒMICS
Valor Unitats Tendència desitjableAny

DIVERSIFICACIÓ ECONÒMICA34

bits AugmentDiversitat dels sectors econòmics 
calculada amb l’índex de diversitat de 
Shannon.

TAXA D'ATUR35

3,35 % DisminucióPercentatge de nombre d’aturats en relació 
a la població activa.

1999

TAXA D'ATUR FEMENINA36

7,11 % DisminucióPercentatge de nombre d’aturades en 
relació a la població activa femenina.

1999

IMPLICACIÓ DE L'AJUNTAMENT 
EN TASQUES DE SOLIDARITAT

37

2,3 % MantenimentPercentatge del pressupost municipal que 
es destina a cooperació pel 
desenvolupament

1999
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SENSIBILIZACIÓ I PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA

Valor Unitats Tendència desitjableAny

PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
AMBIENTAL

38

0 Nre. de 
reunions/any

AugmentNombre de reunions dels òrgans estables 1999

ASSOCIACIONISME39

14,0 n. 
associacions/

1000 hab.

AugmentNre. d'associacions registrades al municipi 
respecte al nombre d'habitants

1999

GESTIÓ AMBIENTAL MUNICIPAL
Valor Unitats Tendència desitjableAny

DESPESA MUNICIPAL EN MEDI 
AMBIENT

40

10,6 % AugmentDespesa municipal corrent en medi 
ambient respecte a la total

1999

IMPLANTACIÓ DE SISTEMES DE 
GESTIÓ MEDIAMBIENTAL A 
L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

41

0 % AugmentNombre de treballadors de l'administració 
local sotmés a un Sistema de Gestió 
Mediambiental implantat respecte el total

1999
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Indicador 1

SÒLS DE SOSTENIBILITAT GARANTIDA

Definició Sòls amb valors naturals amb preservació garantida per la correcta 
regulació dels seus usos respecte el total del municipi

Unitats %

Valor 96,12

Mètode  
d'obtenció

Cal determinar la superfície total (en ha) del municipi que s'ajusta als 
següents condicionants: manté la qualificació de no urbanitzable; acull 
ecosistemes naturals, espais forestals, de naturalesa agrícola o 
d'estructuració típicament rural; regula de forma específica els seus 
usos (de manera que no hi permet més activitats que les derivades de 
les pràctiques agrícoles, forestals i ramaderes no intensives; no 
contempla la implantació d'activitats extractives, equipaments, 
complexos lúdics o instal·lacions esportives amb volums edificats o 
modificacions de la coberta vegetal. El valor s'expressarà com a 
percentatge sobre la superfície total del municipi. Una descripció més 
completa de l'indicador es troba en el Programa de suport de la 
Diputació de Girona a la redacció de Plans d'Acció Local per a la 
Sostenibilitat.

Tendència
desitjable

Augment

Observacions

Entitat

Any 1999
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Indicador 2

DIVERSITAT BIOESTRUCTURAL

Definició Localització d'espècies i representació d'hàbitats en el terme municipal

Unitats Adimensional

Valor 1,52

Mètode  
d'obtenció

Cal comprovar la presència o absència de determinades espècies en 
els hàbitats que conformen el territori municipal, així com la presència 
d'aquests hàbitats. Tant el llistat d'hàbitats com d'espècies a 
considerar es relacionen en el  Programa de suport de la Diputació de 
Girona a la redacció de Plans d'Acció Local per a la Sostenibilitat. En 
funció de la presència o absència indicades es calcula la diversitat 
bioestructural d'acord amb la fórmula: Diversitat bioestructural = (Núm. 
espècies localitzades / Núm d'espècies relacionades) + (Núm 
d'hàbitats representats / Núm total d'hàbitats)

Tendència
desitjable

Augment

Observacions

Entitat

Any 1999

ARB(MA)
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Indicador 3

INCENDIS FORESTALS

Definició Superfície cremada anualment a causa d’incendis forestals

Unitats ha. Cremades

Valor 0

Mètode  
d'obtenció

Sol·licitud al DARP de les dades corresponents

Tendència
desitjable

Disminució fins a 0

Observacions

Entitat

Any 1999

DARP (GC)
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Indicador 4

RECORREGUTS DE PASSEJADA EN L'ENTORN RURAL

Definició Longitud de recorreguts de passejada en l’entorn rural que s’hagin 
condicionat amb senyalització i informació didàctica.

Unitats metres

Valor 1200

Mètode  
d'obtenció

Longitud absoluta, en quilòmetres, de recorregut de passejada en 
l'entorn rural que s'hagi adequat amb senyalització i informació 
didàctica

Tendència
desitjable

Augment

Observacions

Entitat

Any 1999

ARB(URB)
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Indicador 5

EXTENSIÓ DE LA XARXA VERDA

Definició Longitud de carrers arbrats

Unitats metres

Valor 2573

Mètode  
d'obtenció

Longitud absoluta de carrers arbrats de la vila

Tendència
desitjable

Augment

Observacions

Entitat

Any 1999

ARB(URB)
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Indicador 6

SUPERFÍCIE DE ZONES VERDES

Definició Superfície de zones verdes per habitant

Unitats m2/hab.

Valor 17,3

Mètode  
d'obtenció

Obtenció de la superfície total ocupada per parcs i zones verdes i 
càlcul dels m2 de superfície en relaió al nombre total d'habitants. En 
aquest còmput s'han de considerar les zones verdes que siguin 
suficientment grans comper sr útils per a activitats de lleure.

Tendència
desitjable

Increment

Observacions

Entitat

Any 1999

ARB(URB)
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Indicador 7

ACCESSIBILITAT A LES ZONES VERDES

Definició Percentatge d’habitants que viuen a menys de 400 m d’una zona 
verda.

Unitats %

Valor 72,6

Mètode  
d'obtenció

Determinació de la superfície del conjunt del sectors de la vila que es 
localitzen en un radi de 400 m a l’entorn de cada una de les zones 
verdes existents (considerant aquelles prou grans com perquè hom en 
pugui fer un ús de lleure), tenint en compte de no comptabilitzar per 
duplicat les interseccions. Tot seguit es multiplicarà la superfície 
obtinguda per la densitat d’habitants mitjana de cada districte de la 
vila (segons el sector al que correspongui) amb la finalitat d’estimar el 
nombre d’habitants a què fa referència l’indicador. El valor obtingut, 
finalment, es referirà com a percentatge respecte al total d'habitants

Tendència
desitjable

Augment

Observacions Aquest indicador té l'avantatge sobre altres índexs utilitzats - com 
podria ser m2 de zona verda/habitant- que reflecteix la distribució de 
les zones verdes en el conjunt de la vila i altres unitats urbanes 
aïllades. S'ha escollit la distància de 400 m perquè es considera que a 
partir d'aquesta el ciutadà agafa el vehicle per desplaçar-se. S'ha 
valorat, per tant, que fins a 400 m la zona verda està prou a prop com 
perquè sigui utilitzada amb facilitat.

Entitat

Any 1999

ARB(URB)
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Indicador 8

ACCESIBILITAT A SERVEIS URBANS BÀSICS

Definició Percentatge de la població que disposa de 6 serveis bàsics i densitats 
entre 75 i 550 hab/ha

Unitats %

Valor 40,4

Mètode  
d'obtenció

Cal localitzar els següents equipaments i serveis bàsics: equipaments 
educatius públics i concertats (escola infantil, primària i secundària 
obligatòria); espais verds i altres espais lliures d'ús públic (jardins, 
parcs, places); centres de salut (CAP i hospitals); abastament 
alimentari; tansport públic (urbà i intrurbà); dotacions públiques de 
cultura i lleure (teatres, cines, centres cívics, biblioteuqes, 
poliesportius, etc.) i definir un cercle de 500 m de diàmetre a l'entorn 
de cada un d'ells. A continuació determinar les zones de la vila que 
presenten densitat de població entre 75-550 hab/ha. Determinar quina 
superfície d'aquestes zones es troba dins el cercle de com a mínim els 
6 serveis bàsics definits, i a partir d'aquí determinar la població que viu
en aquesta superfície. Finalment donar la dada com a percentatge 
sobre la població total.

Tendència
desitjable

Augment

Observacions

Entitat

Any 1999

ARB(URB)
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Indicador 9

NOMBRE DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

Definició Nre. de vehicles de tracció mecànica per 1000 habitants

Unitats Nre. vehicles/1000 hab.

Valor 642,3

Mètode  
d'obtenció

A partir de les dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya, 
determinar el nombre de turismes, nombre de motocicletes i 
ciclomotors, i nombre de furgonetes del municipi per 1000 habitants.

Tendència
desitjable

Estabilització

Observacions

Entitat

Any 1999

ARB(MA)
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Indicador 10

DEPENDENCIA DE L'AUTOMÒBIL

Definició Quilòmetres recorreguts en vehicle privat respecte al total de 
kilòmetres recorreguts per mobilitat obligada

Unitats %

Valor 72,18

Mètode  
d'obtenció

A partir de les dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya sobre 
mobilitat obligada, identificar les 30 primeres destinacions per nombre 
de desplaçaments a fora de la població, i determinar la distància en 
quilòmetres entre el nucli urbà i cada una de les destinacions. 
Multiplicar aquestes distàncies pel corresponent nombre de 
desplaçaments totals i de desplaçaments individuals. Finalment donar 
la dada en percentatge de quilòmetres recorreguts en vehicle 
individual en relació al total de quilòmetres recorreguts.

Tendència
desitjable

Disminució

Observacions

Entitat

Any 1996

ARB(MA)
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Indicador 11

INTENSITAT DE TRÀNSIT A LA XARXA VIÀRIA BÀSICA

Definició Mitjana de les IMD en 10 punts de la xarxa viària bàsica, mesurades 
en vehicles/dia.

Unitats vehicles/dia

Valor 2400

Mètode  
d'obtenció

Recompte del pas de vehicles a motor, simultàniament en els dos 
sentits de circulació, durant 15 minuts. Com a paràmetre estimador de 
la IMD en cada punt s'aplicarà un factor 68 al recompte dels vehicles 
durant aquests 15 minuts. El valor de la mitjana de les IMD 
s'arrodonirà a la centena. El control s'ha d'efectuar  en el període 
comprès entre les 9 i les 12 hores, en dies laborables normals. Els 
punts a controlar són els següents i es troben localitzats al plànol 6 del
document I del PALS: 2 (c. Francsc Camprodon), 3 (c. Francsc 
Camprodon), 4 (c. Francsc Camprodon), 5 (c. Germana Assumpta), 6 
(c. del Sorrall), 8 (av. Països Catalans), 9 (c. Pietat), 11 (c. 
Estenedor), 14 (c. Jacint Verdaguer) i 15 (c. Lluís Torres)

Tendència
desitjable

Disminució

Observacions L'obtenció d'aquest inicador convé realitzar-la simultàniament al 
mostreig corresponent a l'indicador 32 relatiu al nivell de soroll als 
carrers, ja que els punts de mostreig són els mateixos i la tasca a 
desenvolupar es pot fer alhora.

Entitat

Any 1999

ARB(GOV)
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Indicador 12

UTILITZACIÓ DEL TRANSPORT PÚBLIC INTERMUNICIPAL

Definició Mitjana diària del nombre de viatgers del transport públic 
intermunicipal.

Unitats viatgers/dia

Valor 75

Mètode  
d'obtenció

Sol·licitud de les dades a les empreses Hispano Hilariense i Barba

Tendència
desitjable

Augment

Observacions

Entitat

Any 1999
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Indicador 13

CARRERS AMB PREFERÈNCIA PER A VIANANTS

Definició Longitud de carrers amb preferència de vianants

Unitats metres

Valor 350

Mètode  
d'obtenció

Longitud absoluta dels carrers de preferència de vianants

Tendència
desitjable

Augment

Observacions

Entitat

Any 1999

ARB(URB)
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Indicador 14

SEGURETAT VIÀRIA

Definició Nombre total anual d’accidents de trànsit amb víctimes per 1000 
vehicles.

Unitats accid./any/1000 vehicles

Valor

Mètode  
d'obtenció

Proporció del nombre anual d'accidents de trànsit que han originat 
víctimes per cada 1000 vehicles, considerant els accidents al nucli 
urbà, a les urbanitzacions, a les carreteres de Sant Hilari, Viladrau i 
Hostalric i als camins i pistes de la seva rodalia

Tendència
desitjable

Disminució

Observacions S'adopta el nucli urbà, les urbanitzacions i les carreteres indicades per 
evitar la distorsió que podria representar considerar la carretera de 
Sant Fe del Montseny en relació al nombre de vehicles del municipi, i 
els accidents relacionats amb visitants del Montseny.

Entitat

Any

ARB(GOV)
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Indicador 15

RACIONALITZACIÓ I QUALITAT DE L'AIGUA

Definició Consum d'aigua per habitant i qualitat de l'aigua del sistema fluvial del 
municipi

Unitats -

Valor 231,3

Mètode  
d'obtenció

Aplicació de la ponderació entre el consum per l/hab/dia respecte al 
valor de 250 l/hab/dia i l'índex de qualitat biològica de l'aigua de la 
riera segons la següent fòrmula:IND=(250-consuml/hab/dia)+ Índex 
BILL/0,12

Tendència
desitjable

Augment

Observacions

Entitat

Any 1998

ARB(MA)
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Indicador 16

CONSUM D'AIGUA D'ÚS DOMÈSTIC

Definició Volum d'aigua de la xarxa d'ús domèstic consumida diàriament 
respecte al padró d'habitants.

Unitats l./hab./dia

Valor 102

Mètode  
d'obtenció

Relació entre el consum d'aigua d'ús domèstic de totes les xarxes 
públiques de distribució i el nombre d'habitants

Tendència
desitjable

Disminució

Observacions El valor indicat no s'ajusta a la realitat ja que no s'ha pogut 
comptabilitzar tota l'aigua consumida en les diferents xarxes

Entitat

Any 1999

ARB(MA)
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Indicador 17

VOLUM D'AIGUA ENVASADA

Definició Volum d'aigua envasada per les plantes envasadores del municipi

Unitats milers de m3 / any

Valor 336

Mètode  
d'obtenció

Sol·licitud a l'ACA de la quantitat d'aigua envasada per les plantes 
envasadores del municipi

Tendència
desitjable

Reducció

Observacions

Entitat

Any 1998

ARB(MA) , ACA
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Indicador 18

SANEJAMENT DE LES AIGÜES RESIDUALS

Definició Percentatge de població resident en nuclis del municipi amb sistemes 
de sanejament adequat de l'aigua residual

Unitats %

Valor 92,8

Mètode  
d'obtenció

Estimació del percentatge de la població que està connectada al 
sistema de sanejament o que disposa de tractament propi de 
depuració de les aigües residuals.

Tendència
desitjable

Augment

Observacions

Entitat

Any 1998

ARB(MA)
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Indicador 19

QUALITAT DE L'AIGUA DE LA RIERA D'ARBÚCIES

Definició Índex biològic (BILL) de l'aigua de la riera d'Arbúcies aigües avall de 
l'EDAR

Unitats Unitats BILL

Valor 10

Mètode  
d'obtenció

Determinació de les espècies de macroinvertebrats aquàtics i de 
nombre total que s'en troba amb aplicació d'uns determinats criteris de 
qualificació

Tendència
desitjable

Manteniment

Observacions

Entitat

Any 1998

ACA
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Indicador 20

CABAL ESTIVAL DE LA RIERA D'ARBÚCIES

Definició Cabal mig de la riera d'Arbúcies entre els mesos de juny, juliol i agost.

Unitats m3/s

Valor

Mètode  
d'obtenció

Promig del cabal mitjà diari de la riera d'Arbúcies a l'estació 
d'aforament nº 56 durant els mesos de juny, juliol i agost

Tendència
desitjable

Augment

Observacions

Entitat

Any

ACA
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Indicador 21

PRODUCCIÓ NETA DE RESIDUS

Definició Producció de residus domèstics per habitant no valoritzada

Unitats kg/hab./dia

Valor 1,15

Mètode  
d'obtenció

Determinació de la quantitat total de residus municipals generats 
menys la quantitat de residus reciclats o reutilitzats respecte al 
nombre d'habitants.

Tendència
desitjable

Disminució

Observacions

Entitat

Any 1998

ARB(MA)
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Indicador 22

PRODUCCIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS

Definició Producció diària de deixalles generades en l’àmbit domèstic respecte 
al padró d’habitants.

Unitats kg./hab./dia

Valor 1,29

Mètode  
d'obtenció

Determinació de la quantitat total  mitjana diaria de residus urbans 
generats,  inclòs els separats selectivament, en relació al nombre 
d'habitants

Tendència
desitjable

Disminució

Observacions

Entitat

Any 1998

CCS , ARB(MA)
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Indicador 23

RESIDUS URBANS  RECICLATS

Definició Índex de residus domèstics reciclats respecte a la quantitat total de 
residus domèstics generats al municipi.

Unitats %

Valor 10,53

Mètode  
d'obtenció

Relació entre els residus separats selectivament respecte al total de 
residus urbans generats

Tendència
desitjable

Augment

Observacions

Entitat

Any 1998

ARB(MA)
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Indicador 24

DECLARACIÓ DE RESIDUS INDUSTRIALS

Definició Nombre absolut d’indústries que van realitzar la declaració de residus 
respecte al total.

Unitats nº d'indústries

Valor 16

Mètode  
d'obtenció

Sol·licitud a la Junta de Residus del nombre d'indústries que han 
realitzat la declaració anual de residus.

Tendència
desitjable

Augment

Observacions

Entitat

Any 1998

ARB(MA) , JR (DMA)
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Indicador 25

RECUPERACIÓ DE RESIDUS INDUSTRIALS

Definició Percentatge de residus industrials produïts que són recuperats

Unitats %

Valor 63,3

Mètode  
d'obtenció

Sol.licitud a la Junta de Residus d'informació de la gestió dels residus 
industrials i determinació del percentatge que són reutilitzats o 
reciclats.

Tendència
desitjable

Augment

Observacions

Entitat

Any 1998

JR (DMA) , ARB(MA)
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Indicador 26

L'EFICIÈNCIA EN LA UTILITZACIÓ DE L'ENERGIA

Definició Consum energètic per càpita del conjunt del municipi associat a fonts 
energètiques no renovables

Unitats Tep/hab./any

Valor 1,65

Mètode  
d'obtenció

Determinació del consum total d'energia del municipi (electricitat, gas, 
combustibles líquids) dfescomptant la fracció d'energia que prové de 
fonts renovables en relació al nombre d'habitants

Tendència
desitjable

Disminució

Observacions

Entitat

Any 1998

ARB(MA)
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Indicador 27

CONSUM D'ENERGIA D'ÚS DOMÈSTIC

Definició Consum d'energia al sector domèstic distribuït entre el nombre 
d’habitants.

Unitats Tep/hab./any

Valor 0,492

Mètode  
d'obtenció

Sol·licitud a les companyies subministradores dels consums 
energètics del sector domèstic i relacionar-lo amb el nombre 
d'habitants

Tendència
desitjable

Disminució

Observacions

Entitat

Any 1998

ARB(MA)

Pla d'Acció Local per a la Sostenibilitat d'Arbúcies. MINUARTIA, Estudis Ambientals. 2001 

 5794. Pla de Seguiment



Indicador 28

PRODUCCIÓ LOCAL D'ENERGIES RENOVABLES

Definició Producció local d'energies renovables sostenibles per habitant

Unitats Tep/hab/any

Valor 0

Mètode  
d'obtenció

Determinació de la producció local d'energies renovables ja sigui a 
través de plaques fotovoltaiques o  d'utilització de combustibles 
renovables (biomassa) en relació al nombre d'habitants.

Tendència
desitjable

Augment

Observacions

Entitat

Any 1998

ARB(MA) , DICT (GC)
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Indicador 29

CONSUM ENERGÈTIC D'ENLLUMENAT MUNICIPAL

Definició Consum energètic de l'enllumenat municipal per habitant

Unitats kWh/hab/any

Valor 71,1

Mètode  
d'obtenció

Relació entre el consum total anual d'energia elèctrica de l'enllumenat 
municipal respecte al nombre d'habitants

Tendència
desitjable

Disminució

Observacions

Entitat

Any 1998

ARB
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Indicador 30

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DELS EDIFICIS MUNICIPALS

Definició Consum energètic dels edificis en relació a la superfície construïda

Unitats Tep/m2

Valor

Mètode  
d'obtenció

Determinació dels consums energètics de tots els edificis municipals i 
relacionar-lo amb la superfície total construida de cadascun d'ells

Tendència
desitjable

Disminució

Observacions

Entitat

Any

ARB(MA)
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Indicador 31

EMISSIONS DE CO2

Definició Quantitat d'emissió de CO2 per habitant i any

Unitats kg CO2/habitant i any

Valor 3,3

Mètode  
d'obtenció

Determinació del consum de combustibles del municipi i aplicació del 
factor d'emissió de CO2 per a cadascun d'ells per determinar la 
quantitat toal d'emissions de CO2. Relacionar aquesta quantitat amb 
el nombre d'habitants de la vila

Tendència
desitjable

Disminució

Observacions

Entitat

Any 1998

ARB(MA)
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Indicador 32

NIVELL ACÚSTIC ALS CARRERS

Definició Interval de nivell sonor on s'inclou la mitjana dels nivells diürns en 10 
punts de la xarxa viària

Unitats dBA

Valor 64,86

Mètode  
d'obtenció

El mètode a utilitzar és el descrit a l'annex 2 sobre mostreig del nivell 
acústic ambiental. Com a paràmetre descriptor del nivell de soroll a 
cada punt s'emprarà el valor integrat del nivell acústic equivalent, tal 
com es defineix a l'esmentat Annex. El control s'ha d'efectuar entre les
9 i les 12 hores, en dies laborables normals. Els punts a controlar són 
els mateixos que per a l'indicador 11;  inclouen carrers que han 
presentat nivells superiors a 60 dBA en els mostreigs realitzats per a 
elaborar el PALS, i també s'ha inclòs un punt (8) que ha presentat 
nivells de soroll baixos però que podria incrementar-los en el futur. 
S'obtindrà la mitjana dels 10 punts realitzant una transformació a 
escala normal (no logarítmica) dels valors, fent la mitjana aritmètica 
dels mateixos, i transformant el valor resultant a logarítmic.Un cop 
obtingut aquest valor es determinarà l'interval acústic corresponent, a 
partir de les categories següents: molt baix (< 56 dBA), baix (57-59 
dBA), bastant baix (60-62 dBA), mitjà (63-65 BA), bastant alt (66-68 
dBA), alt (69-71 dBA), molt alt (72-75 dBA), excessivament alt (> 75 
dBA)

Tendència
desitjable

Disminució

Observacions

Entitat

Any 1999

ARB(GOV)
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Indicador 33

IMPLANTACIÓ DE SISTEMES DE GESTIÓ 
MEDIAMBIENTAL A LES EMPRESES

Definició Número d'empreses del municipi amb Sistemes de Gestió 
Mediambiental (EMAS o ISO 14000) implantat

Unitats Nº d'empreses

Valor

Mètode  
d'obtenció

Sol·licitud a l'Entitat Nacional de Acreditación (ENAC) el nombre 
d'empreses del municipi que disposen d'un sistema de gestió 
Mediambiental

Tendència
desitjable

Augment

Observacions

Entitat

Any

ARB(MA)
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Indicador 34

DIVERSIFICACIÓ ECONÒMICA

Definició Diversitat dels sectors econòmics calculada amb l’índex de diversitat 
de Shannon.

Unitats bits

Valor

Mètode  
d'obtenció

Determinació de l'índex de Shanon a partir  de les dades de l'IAE 
segons la següent fòrmula:            H= -SUMA(pi. log2(pi))    essent  i: 
cada un dels epígrafs del llistat de l'IAE; pi: probabilitat que una 
activitat econòmica donada pertanyi al grup i (pi=Ni/Nt); Nt: nombre 
total d'activitats de l'IAE; Ni: nombre d'activitats pertanyents a l'epigraf 

Tendència
desitjable

Augment

Observacions

Entitat

Any

ARB(MA)
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Indicador 35

TAXA D'ATUR

Definició Percentatge de nombre d’aturats en relació a la població activa.

Unitats %

Valor 3,35

Mètode  
d'obtenció

Sol·licitud a la Delegació Territorial de Girona del Departament de 
Treball

Tendència
desitjable

Disminució

Observacions

Entitat

Any 1999

DT (GC)
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Indicador 36

TAXA D'ATUR FEMENINA

Definició Percentatge de nombre d’aturades en relació a la població activa 
femenina.

Unitats %

Valor 7,11

Mètode  
d'obtenció

Sol·licitud a la Delegació Territorial de Girona del Departament de 
Treball

Tendència
desitjable

Disminució

Observacions

Entitat

Any 1999

DT (GC)
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Indicador 37

IMPLICACIÓ DE L'AJUNTAMENT EN TASQUES DE 
SOLIDARITAT

Definició Percentatge del pressupost municipal que es destina a cooperació pel 
desenvolupament

Unitats %

Valor 2,3

Mètode  
d'obtenció

Sol·licitud als Serveis econòmics de l'ajuntament el detall de les 
partides pressupostàries destinades a projectes i tasques de 
cooperació i desenvolupament, i obtenir el percentatge que representa
sobre el total d'Ingressos propis de l'ajuntament.

Tendència
desitjable

Manteniment

Observacions

Entitat

Any 1999

ARB
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Indicador 38

PARTICIPACIÓ CIUTADANA AMBIENTAL

Definició Nombre de reunions dels òrgans estables

Unitats Nre. de reunions/any

Valor 0

Mètode  
d'obtenció

Sol·licitud de convocatòries de reunions realizades en el marc d'un 
òrgan estable de participació ambiental al llarg de tot l'any

Tendència
desitjable

Augment

Observacions

Entitat

Any 1999

ARB
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Indicador 39

ASSOCIACIONISME

Definició Nre. d'associacions registrades al municipi respecte al nombre 
d'habitants

Unitats n. associacions/1000 hab.

Valor 14,0

Mètode  
d'obtenció

Sol·licitud del registre d'entitats municipal existent i divisió respecte la 
població empadronada

Tendència
desitjable

Augment

Observacions

Entitat

Any 1999

ARB
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Indicador 40

DESPESA MUNICIPAL EN MEDI AMBIENT

Definició Despesa municipal corrent en medi ambient respecte a la total

Unitats %

Valor 10,6

Mètode  
d'obtenció

Despesa municipal en medi ambient en relació amb la despesa 
municipal considerant com a ambiental les partides associades a la 
gestió de rsidus, neteja viària, prevenció de la contaminació 
atmosfèrica i acústica, clavegueram i sanejament de les aigües, 
jardineria i espais verds, estalvi energètic i foment d'energies 
renovables, protecció i gestió del medi natural i educació i formació 
ambiental:

Tendència
desitjable

Augment

Observacions

Entitat

Any 1999

ARB

Pla d'Acció Local per a la Sostenibilitat d'Arbúcies. MINUARTIA, Estudis Ambientals. 2001 

 592 Document II. Pla d'Acció Local per a la Sostenibilitat



Indicador 41

IMPLANTACIÓ DE SISTEMES DE GESTIÓ 
MEDIAMBIENTAL A L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

Definició Nombre de treballadors de l'administració local sotmés a un Sistema 
de Gestió Mediambiental implantat respecte el total

Unitats %

Valor 0

Mètode  
d'obtenció

Determinació del nombre de treballadors associats a serveis o ens 
municipals en els que s'hagi implantat un Sistema de Gestió 
Mediambiental

Tendència
desitjable

Augment

Observacions

Entitat

Any 1999

ARB
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5. GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT DE L’AGENDA 21 LOCAL 

5.1 Estructuració municipal en el marc de l’Agenda 21 Local  

 
El procés d’Agenda 21 Local que s’inicia requereix d’una adequada organització municipal, 
tant a nivell del conjunt d’àrees de l’ajuntament com de les empreses concessionàries, 
entitats supramunicipals i el conjunt d’agents socials i econòmics del municipi que tenen 
vinculació amb el desplegament del procés. 
 
Aquesta articulació ha de respondre a l’objectiu d’optimitzar l’adequat desenvolupament del 
Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat, element vertebrador del procés i en el que es troben 
implicats tots els agents abans esmentats. 
 
El procés d’Agenda 21 Local requerirà l’actualització periòdica del PALS per tal d’adequar-se 
a les noves necessitats i condicionants que es vagin presentant, així com una progressiva 
integració dels criteris de sostenibilitat en els diferents àmbits d’actuació municipals. 
 
Per tal de desenvolupar adequadament el procés cal  definir un element de referència que 
faci les funcions de dinamització i coordinació del procés. Aquesta funció vertebradora es 
proposa que la desenvolupi la Regidoria o Àrea de Medi Ambient i Pagesia de l’ajuntament 
amb l’adequada dotació de recursos humans, que actuaria així com a oficina de l’Agenda 
21. 
 
El rol de l’Àrea de Medi Ambient no ha de ser, doncs, la de concentrar l’execució i 
implantació de totes les accions del Pla, sinó la de promoure la vinculació en el procés de tot 
el conjunt d’actors que han d’estar necessàriament implicats.  
 
El nou marc que planteja l’inici de l’Agenda 21 Local ha de condicionar progressivament 
l’àmbit d’actuació de l’Àrea de forma que la coordinació del procés i el desenvolupament de 
les tasques de promoció i sensibilització ambiental haurien de potenciar-se en detriment de 
les competències en relació a concessions de serveis ambientals ja consolidats. 
  
La taula 5.1 mostra els principals actors implicats en el desenvolupament del procés, tant en 
termes d’implantació del Pla d’Acció, com d’accions que actualment es realitzen i que són 
susceptibles de ser ambientalitzades. 
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Es proposen dos òrgans de seguiment que facilitin i potenciïn la coordinació de l’Agenda 21 
Local i que garanteixin la implicació tant de les àrees municipals com del conjunt d’agents 
socials i econòmics locals. En ambdós casos la Regidoria o Àrea de Medi Ambient hauria 
d’exercir de facilitador del seu funcionament. 
 
Tenint en compte les funcions que actualment realitza l’Àrea de Medi Ambient, les accions 
proposades al Pla de les que n’és responsable, així com la important funció de coordinació 
de l’Agenda 21 Local, és clar que és necessari una important consolidació de l’Àrea. En 
aquest sentit caldrà considerar per part del consistori la incorporació d’un tècnic de medi 
ambient de forma estable, element imprescindible per a la continuïtat i èxit del procés. 
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Taula 5.1. Principals actors implicats i òrgans de seguiment de l’Agenda 21 Local d’Arbúcies 
AGENT FUNCIÓ 

MEDI AMBIENT  
 
 

 

• Coordinar l’Agenda 21 Local d’Arbúcies. 
• Implementar les accions del PALS en les que es troba implicada. 
• Dinamitzar les actuacions de les àrees municipals en el marc de 

l’Agenda i promoure la seva coordinació mitjançant una Comissió 
Tècnica de Seguiment PALS / Agenda 21 Local. 

• Actualitzar el Pla d’Acció i el Pla de Seguiment. 
• Promoure la progressiva integració de criteris de sostenibilitat a la 

gestió municipal i la sensibilització ambiental dels tècnics 
municipals. 

• Cercar fonts de finançament per al desenvolupament de l’Agenda 
tant del sector públic com del privat. 

• Transmetre els objectius estratègics del Pla d’Acció a les 
empreses concessionàries de l’ajuntament i entitats supra-
municipals. 

• Dinamitzar el funcionament de l’Òrgan impulsor del PALS / 
Agenda 21 Local. 

• Desenvolupar el conjunt d’accions per a la implicació de la 
ciutadania i agents socials i econòmics locals. 

• Mantenir actualitzat un centre de documentació i informació que 
aplegui tota la documentació ambiental del municipi i del procés 
d’Agenda 21. 

 
ÀREES DE L’AJUNTAMENT DIRECTAMENT VINCULADES AL PALS 
Urbanisme, Governació, Salut Pública, Obres i Serveis, Turisme i Cultura 

 • Implementar les accions del PALS en les que es troben 
implicades. 

• Participar activament  a la Comissió Tècnica de Seguiment 
PALS / Agenda 21 Local. 

• Participar a l’Òrgan impulsor del PALS / Agenda 21 Local quan 
sigui necessari.  

• Integrar els principis de sostenibilitat als seus àmbits de gestió.  
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AGENT FUNCIÓ 
ÀREES DE L'AJUNTAMENT INDIRECTAMENT VINCULADES AL PALS 
Participació Ciutadana, Benestar Social, Ensenyament, Solidaritat, Hisenda i Personal 
i Joventut. 

  
• Implementar les accions del PALS en les que es troben 

implicades. 
• Participar a la Comissió Tècnica de Seguiment PALS / Agenda 

21 Local quan sigui necessari. 
• Participar a l’Òrgan impulsor del PALS / Agenda 21 Local quan 

sigui necessari.  
• Integrar els principis de sostenibilitat als seus àmbits de gestió.  
 

COMISSIÓ TÈCNICA DE SEGUIMENT PALS / AGENDA 21 LOCAL 
 • Fer el seguiment periòdic del desenvolupament del Pla d’Acció i 

llur actualització. 
• Revisar el conjunt d’actuacions del Pla a realitzar cada any i llurs 

pressupostos. 
• Fer el seguiment de la integració dels criteris de sostenibilitat a la 

gestió municipal. 
 

ÒRGAN IMPULSOR DEL PALS / AGENDA 21 LOCAL 
  

• Intercanviar informació entre el consistori i el conjunt d’agents 
socials i econòmics locals (ASEL) al voltant de temàtiques 
ambientals. 

• Garantir i promoure la recollida i difusió de propostes d’actuació 
per part dels ASEL i la ciutadania. 

• Seguiment de la implementació del Pla d’Acció, fent especial 
èmfasi en la utilització del sistema de controls i indicadors 
ambientals del municipi. 

• Seguiment de la integració de la filosofia i principis de l’Agenda 21 
en les noves polítiques i actuacions municipals que sorgeixin en 
els propers anys. 
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Figura 5.1. Estructuració del desenvolupament  i seguiment  de l’Agenda 21 Local d’Arbúcies 
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